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1. WSTĘP 

 

1.1 Cel i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia pn. BUDOWA FARMY WIATROWEJ DOBRODZIEŃ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.  

 

 Niniejszy Raport sporządzony został na etapie ubiegania się przez Inwestora o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Celem opracowania jest 

określenie oddziaływania inwestycji przy przyjętych rozwiązaniach projektowych i 

koncepcyjnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okoliczną 
ludność, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń.  
 

Zakres raportu obejmuje rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska naturalnego, 

stan zagospodarowania terenu, opis inwestycji, rozpoznanie źródeł i rodzajów uciążliwości i 

określenie wpływu obiektu na komponenty środowiska. W trakcie prac kameralnych 

przeanalizowano szereg materiałów archiwalnych. Dokonano wizji terenu. 

 

 Raport został sporządzony w pełnym zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 

r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu wydanym 

przez Burmistrza Dobrodzienia, a także: 

• opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ/AC-4325-

11/11 z dnia 13 maja 2011r. 

• postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 

WOOŚ.4241.142.2011.IOC z dnia 27 kwietnia 2011r. 

 

Korelacje wyżej cyt. ustawy w odniesieniu do niniejszego raportu przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

  

TABELA 1. Korelacje pomiędzy zawartością dokumentu a wymogami ustawy o  udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko 

Wymagania art. 66 ustawy Rozdział 
dokumentu 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a. charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki 

użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub 

użytkowania 

b. główne cechy charakterystyczne procesów 

produkcyjnych 

c. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, 

 
Rozdział 2 

 
Rozdział 2 

 
Rozdziały 4-11 
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wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody 

Rozdział 3 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków 

chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 

Rozdział 3 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia 

 

Podrozdział 2 

5) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: 

a. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz 

racjonalnego wariantu alternatywnego 

b. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

 wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

 
Rozdział 2 

 
Rozdział 2 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

analizowanych wariantów, w tym również w wypadku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Rozdział 2 

7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze 

wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w 

szczególności na: 

a. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze, wodę i powietrze 

b. powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi, klimat i krajobraz 

c. dobra materialne 

d. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków 

e. wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami, o 

których mowa w lit. a-d 

Rozdział  2 
Rozdziały  4-12 

 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez 

wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących 

oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótko-, średnio-, długoterminowe, stałe i chwilowe 

oddziaływanie na środowisko, wynikające z: 

a. istnienia przedsięwzięcia 

Rozdział 15 
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b. wykorzystywania zasobów środowiska 

c. emisji 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru  

Rozdział 16 

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko: 

a. określenie założeń do: 

i. ratowniczych badań zidentyfikowanych 

zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych na 

etapie robót budowlanych 

ii. programu zabezpieczenia istniejących zabytków 

przed negatywnym oddziaływaniem 

planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony 

krajobrazu kulturowego 

b. analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla 

zabytków chronionych na podstawie przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 

szczególności zabytków archeologicznych, w 

sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia 

Nie dotyczy 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem 

instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią 
spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

Rozdział 17 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne 

jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego 

obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań 
technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów 

korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających 

na budowie drogi krajowej 

Rozdział 18 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej Rozdział 4-11 
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali 

odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych 

w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko 

Rozdział 4-11 

15) analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z Rozdział 18 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -8-

planowanym przedsięwzięciem 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i 

eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru  

Rozdział 19 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub 

luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując 

raport 

Rozdział 20 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji 

zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu 

raportu 

Streszczenie 
nietechniczne 

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport Strona tytułowa 
20) źródła informacji stanowiących podstawę do sporządzenia 

raportu 

Rozdział 1 

21)oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji 

lub użytkowania oraz likwidacji 

Rozdział 4-11 

 
1.2 Podstawa formalna opracowania raportu 
  

Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest elementem postępowania  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które to postępowanie kończy się wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

dołącza się do wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na realizację przedsięwzięcia 

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Sporządzenie raportu oraz jego zakres wynika z: 

 

• art. 63 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 

• postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – pismo 

WOOŚ.4241.142.2011.IOC – z dn. 27.04.2011r. w sprawie wyrażenia opinii co do 

sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z 

ustaleniem zakresu raportu [patrz: ZAŁACZNIK TEKSTOWY 1], 

• opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie – pismo NZ/AC-

4325-11/11 z dn. 13.05.2011r. o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustaleniu zakresu 

raportu [patrz: ZAŁACZNIK TEKSTOWY 2], 

• postanowienia Burmistrza Dobrodzienia o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 
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1.3 Kwalifikacja przedsięwzięcia w prawie krajowym 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2010 r, Nr 213, poz. 

1397 ze zm.] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się przedsięwzięcia: 

 

� §3 ust. 1 pkt 6 instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej 

energię wiatru inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 5 o całkowitej wysokości nie 

niższej niż 30m. 

 

Analizowane przedsięwzięcie, w zasadniczej części, dotyczy budowy 6 elektrowni 
wiatrowych o średnicy wirnika 112 m i całkowitej wysokości konstrukcji do 190 m, o 
mocy 3,0 MW każda, realizowanych w ramach Farmy Wiatrowej Dobrodzień, gdzie 
wysokość każdej z turbin wyniesie powyżej 30m, a wiec kwalifikowane jest jako 
przedsięwzięcie wymienione w §3 ust. 1 pkt 6. 

 

� §3 ust. 1 pkt 7 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie 

elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV, inne 

niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 6. 

 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę infrastruktury przyłączeniowej, na 
którą będą się składały kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN wraz z 
sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi położonymi przy elektrowniach oraz 
linie teletechniczne i sterowania. Trasa linii kablowych będzie składać się z 6 obwodów. 
Stacje kontenerowe pomiarowe o wym. 5x5m zostaną zlokalizowane przy elektrowniach 
na stałe. W związku z powyższym, elementy te nie są kwalifikowane jako 
przedsięwzięcia wymienione w §3 ust. 1 pkt 7. 

 

Przebieg linii energetycznej będzie wynikał z warunków przyłączenia, określonych 

przez operatora Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Na obecnym etapie planuje się 
włączenie farmy wiatrowej do istniejącego Głównego Punktu Zasilania Dobrodzień, 
zlokalizowanego w północnej części miasta Dobrodzień.  

 

� §3 ust. 1 pkt 60 drogi o nawierzchni utwardzonej o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1km, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32, i 

obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 

przebudowy dróg i obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę dróg dojazdowych o szerokości 
minimalnej 5m doprowadzonych do każdej z turbin wiatrowych od najbliższych dróg 
istniejących. Projektowane drogi dojazdowe zakończone zostaną na czas budowy 
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placami montażowymi, a po jej zakończeniu placami manewrowymi. Planuje się 
wykonanie placów manewrowych i zatok postojowych stałych. Zgodnie z polskimi 
przepisami zadania polegające na budowie dróg dojazdowych do elektrowni, placów 
montażowych i manewrowych nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, ponieważ nie będą to drogi publiczne w rozumieniu ustawy 
o drogach publicznych.  

 
Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięcie o których mowa w 

art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.] tj. 

 

1. przedsięwzięć które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są 
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, 

2. przedsięwzięć dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1. 

 

1.4 Kwalifikacja przedsięwzięcia w prawie wspólnotowym 
 

Zgodnie z Aneksem II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w 

sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

zmienionej Dyrektywą 97/11/WE oraz Dyrektywą 2003/35/WE przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko mogą wymagać: 
 

� Ust. 3 lit i urządzenia wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii 

elektrycznej (farmy wiatrowe). 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa 6 elektrowni wiatrowych o średnicy 
wirnika 112 m i całkowitej wysokości konstrukcji do 190 m, o mocy 3,0 MW każda, w 
ramach Farmy Wiatrowej Dobrodzień, a więc zadanie określone w ust. 3 lit i. 

 

� Ust. 10 lit e budowa dróg, portów i urządzeń portowych, łącznie z portami 

rybackimi (przedsięwzięcia nie wymienione w Aneksie I). 

 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę dróg dojazdowych do 
poszczególnych turbin wiatrowych, placów manewrowych, zatok postojowych i łuków 
drogowych. Dyrektywa 2003/35/WE nie dokonuje podziału na poszczególne rodzaje 
dróg (drogi publiczne lub niepubliczne) w związku z powyższym należy zakwalifikować 
projektowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w ust. 10 lit e. 

 

Podziemne linie kablowe ani kable telekomunikacyjne nie zostały wymienione wśród 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w Dyrektywie 2003/35/WE. 
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1.5 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Projektowane przedsięwzięcie w całości zlokalizowane będzie na gruntach gminy 

Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie w obrębie miejscowości Rzędowice, 

Warłów i Szemrowice. Zarówno turbiny wiatrowe jak i towarzysząca im infrastruktura 

techniczna nie znajdą się na terenach zamkniętych, określonych w decyzji Ministra 

Infrastruktury w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako 

terenów zamkniętych [Dz. Urz. Min. Infrast. z 2009r. Nr 14 poz. 51 z późn. zm.]. 

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 75 ust. 6 ustawy z 

dnia 15 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 

2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm.] organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Burmistrz Gminy Dobrodzień. 
 

1.6 Dane inwestora 
 

Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest: 

 

 
 

WINDPROJEKT Sp. z o.o.S.K.A. 
ul. Piękna 24/26A/1 
00-549 Warszawa 

Oddział w Inowrocławiu 
ul. Królowej Jadwigi 20 

88-100 Inowrocław 

 

1.7 Podstawowe akty prawne oraz materiały wykorzystane do opracowania raportu 
 

1.7.1 Akty prawne 

 

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227  ze zm.) 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

Poz. 150 ze zm.) 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 Nr 185, 

poz. 1243 ze zm.) 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1206) 

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019, ze 

zm.) 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

nr 151, poz. 1220).   

7) Ustawa o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) 
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8) Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. Nr 228 z 2005 r., 

poz. 1947, ze zm.) 

9) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. Nr 121 z 

2004 r., poz. 121, ze zm.) 

10) Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 z 2003, poz. 717 ze zm.).  

11) Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2000 r. poz. 1321 

ze zm.) 

12) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 167, Poz. 921), 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130 z 2010r., poz. 880) 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004 r., poz. 

2573 ze zm.) 

15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397) 

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalania 
wartości wskaźnika hałasu LDWN  (Dz. U. Nr 215 z 2010 Poz. 1414), 

17)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 Poz. 826), 

18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań 
zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263 z 2005 r., poz. 2202 ze zm.) 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 137 z 2006, poz. 

984) 

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz.U. 233 z 2005, poz.1988) 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 

180 z 2004, poz. 1867) 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 z 2002 r. poz. 1021 

ze zm.) 

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 z 2003 r., poz. 401) 
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24) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833 ze zm.) 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47 z 2008 r. Poz. 281) 

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165 z 2002 poz. 1359) 

27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95 z 2011, Poz. 558) 

28) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010 poz. 87) 

29) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz.U. 

Nr 206 z 2008 poz. 1291) 

30) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań 
konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 z 2011 

r. poz. 987) 

31) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 
urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 

z 2008 r. poz. 1366) 

32) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji 
dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, Poz. 840) 

33) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz. U. z  2010 r. Nr 130, Poz. 881) 

34) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową 

(Dz.U. Nr 121 z 2004, poz. 1263 ze zm.) 

35) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U. Nr 185 z 2004, poz. 1911) 

36) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196 z 2008, poz. 1217 ze zm.) 

37) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25 z 2011, poz. 133) 

38) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz.U. Nr 75 z 2007, poz. 493 ze zm.) 

39) Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć na środowisko oraz Dyrektywa 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337. 

40) Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku 
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41) Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 8 maja 2000 o 

zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do 

otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 
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1.8 Uwarunkowania prawne dla obszarów NATURA 2000 
 

Konieczność wykonania oceny oddziaływania planu lub przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000 i postępowanie w wypadku stwierdzenia negatywnego wpływu wynika 

bezpośrednio z Dyrektywy  Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zwana Dyrektywą „siedliskową”), 

wprowadzonej do polskiego prawa ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

[tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami].   

 

Zgodnie z art. 6.3 Dyrektywy „Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 

bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania obiektu, ale które może na nie w 

istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 

przedsięwzięciami, będzie podlegać odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego obiektu z 

punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 4, kompetentne władze krajowe będą wyrażać zgodę na ten 

plan lub przedsięwzięcie po upewnieniu się, że nie będzie on wpływać bezpośrednio na dany 

obiekt oraz, jeśli to stosowne, po uzyskaniu opinii ogółu ludności.  

 

Zgodnie z art. 6.4 Dyrektywy „Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego obiektu 

oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan lub projekt musi jednak zostać zrealizowany ze 

względu na imperatyw wynikający z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów 

mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie podejmie wszelkie 

działania kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O 

podjętych działaniach kompensujących państwo członkowskie poinformuje Komisję. Jeżeli 

dany obiekt obejmuje rodzaj siedliska naturalnego i/lub jest zamieszkały przez gatunek o 

pierwszorzędnym znaczeniu, jedyne względy, na które można się powołać to względy 

odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, pozytywne skutki o 

pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska oraz, po wyrażeniu opinii przez Komisję, inne 

przyczyny związane z imperatywem nadrzędnego interesu publicznego”. 

 

Polska wprowadziła powyższe prawo w/w ustawą. Zgodnie z art. 33: 

1. „Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w 

połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) Pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) Wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, lub 

3) Pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami”;  

2. „Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie 

dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1, do czasu 

zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i 

wyznaczenie ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk”; 
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3. „Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz  zmian do takich dokumentów a 

także planowane przedsięwzięcia, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną 
obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej 

ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko.” 

 

Zgodnie z art. 34: 

1. „Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 
alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na 

obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację 
planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, 

zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności 

i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedliska i gatunków 

priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie 

w celu: 

1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego; 

4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po 

uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. 

 

Zgodnie z art. 35: 

1. „Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, właściwy miejscowo regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu 

morskiego, w porozumieniu z zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego 

oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i 

sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie 

później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie”; 

2.  „Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub 

przedsięwzięcie”; 

2a. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt, utworzonych w ramach 

kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu odpowiada: 

1) sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na terenie którego została wykonana 

kompensacja; 

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska na terenie znajdującym się poza obszarem 

Natura 2000. 

3. „Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego nadzoruje 

wykonanie kompensacji przyrodniczej”; 
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4. „Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego składa 

informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o: 

1) ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej, o której mowa w ust. 1 w terminie 30 

dni od dnia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1, na realizację działań 
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 

2) wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji działań kompensacyjnych”. 

(...) 

 

Zgodnie z art. 35a: „w przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach 

planowanych przedsięwzięć zezwolenie, o których mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska, w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko [Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227]; do decyzji stosuje się odpowiednio art. 34 i 

35”. 

   

Z powyższego wynika, że Ocena ma określić czy w wyniku realizacji planu nastąpi 

negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000. Ocenie podlegają zarówno obszary 

wyznaczone jak również znajdujące się na liście sporządzonej przez Ministra Środowiska (art. 

27 ustawy) i dotyczy to także obszarów które są na liście zgłoszonej przez organizacje 

pozarządowe. 

   

W wypadku uznania, że występuje oddziaływanie negatywne na obszar Natura 2000 

dalszą procedurę zawarto w art. 6.4 Dyrektywy „siedliskowej” a w prawie polskim w art. 34 i 

35 ustawy. Należy szczególną uwagę zwrócić na wymogi dotyczące siedlisk i gatunków 

priorytetowych (siedliska i gatunki o pierwszorzędnym znaczeniu), których naruszenie 

możliwe jest tylko z wymienionych w prawie powodów i wymaga opinii Komisji 

Europejskiej. Rodzaje siedlisk i gatunków podlegających ochronie określa Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 

2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). 
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2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

2.1 Strategia Rozwoju odnawialnych źródeł energii 
 

Pierwszą szczegółową krajową regulacją prawną dotyczącą odnawialnych źródeł 

energii (OZE) było rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie 

obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu 

tego obowiązku [Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 119]. Na jego podstawie spółki dystrybucyjne 

miały obowiązek zakupu całkowitej produkcji ze wszystkich źródeł odnawialnych 

przyłączonych do ich sieci, po najwyższej cenie energii elektrycznej zawartej w taryfie danej 

spółki. 

W kolejnym okresie zostało ono zastąpione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 

grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł 

niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, 

a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku 

[Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1336]. Rozporządzenie to, w wyniku obowiązującej od 1 

stycznia 2003 r. nowelizacji art. 9a ustawy – Prawo energetyczne, zostało, z dniem 1 lipca 

2003 r., zastąpione rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 

maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i 

ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z 

wytwarzaniem ciepła [Dz. U. Nr 104, poz. 971]. Zgodnie z zawartymi w nim regulacjami 

obowiązek zakupu energii odnawialnej nałożono na wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się 
obrotem energią elektryczną, obligując je do zapewnienia w wolumenie sprzedaży energii 

elektrycznej o odpowiednim udziale energii z OZE. W roku 2001 udział ten wynosił 2,4%, w 

roku 2002 – 2,5%, w roku 2003 – 2,65%, a docelowo miał wzrosnąć do 7,5% w roku 2010. 

Wprowadzenie w życie tych przepisów miało na celu rozwój OZE poprzez administracyjne 

wykreowanie popytu na tę energię, co w efekcie miało stymulować nowe inwestycje w 

odnawialne źródła energii. 

Pierwszym dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Środowiska w 2000r., w 

związku z koniecznością realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających z Ramowej 

Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej 

konwencji, była Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W strategii podkreśla się, że 

racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z istotnych 

komponentów zrównoważonego rozwoju, do którego powinniśmy dążyć jako strona 

Konwencji, ponadto przyczynia się do oszczędzania zasobów surowców energetycznych i 

poprawy stanu środowiska, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz redukcję ilości 

wytwarzanych odpadów. Dokument zawiera ocenę ówczesnego stanu (na 2000r.) energetyki 

odnawialnej w Polsce, prognozy na przyszłość, scenariusze wdrażania technologii 

wykorzystujących odnawialne źródła energii wraz z oceną kosztów. W Strategii szczegółowo 

zostały opisane bariery utrudniające rozwój odnawialnych źródeł energii, działania mające na 

celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej oraz możliwości finansowania przedsięwzięć z 

zakresu odnawialnych źródeł energii.  
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Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej zakładała zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 

2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych. 

 W 2009r. Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia 

Energetyki Wiatrowej wykonał Raport dot. Wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 

2020r., którego nadrzędnym celem było wsparcie merytoryczne dla opracowywanego w tym 

czasie przez Ministerstwo Gospodarki ”Krajowego Planu Działań na rzecz Energetyki 

Odnawialnej do 2020r.”. Raport ten w szerszy sposób prezentuję rolę energetyki wiatrowej, 

potencjał jej wykorzystania oraz uwzględnia wymogi formalne zaleceń Komisji Europejskiej 

co do obowiązku opracowania ”Krajowego Planu Działań na rzecz Energetyki Odnawialnej 

do 2020r.” przez państwo polskie.  

Raport prezentuje stan i kierunki rozwoju energetyki wiatrowej na rynku energii elektrycznej 

oraz pokazuje jej parametry techniczne i ekonomiczne oraz ważne cechy środowiskowe w 

zestawieniu z innymi ważnymi dla Polski technologiami energetyki odnawialnej. 

Przedstawiono również scenariusz rozwoju energetyki wiatrowej do 2020r., z 

uwzględnieniem perspektywy do końca 2050r, wraz z podaniem sposobów i możliwości jego 

realizacji. Dokonano analizy korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych. W 

ostatnim etapie prac na raportem uwagę skupiono nad systemem wsparcia, dokonując 

wnikliwego przeglądu dotychczasowej polityki państwa oraz przeprowadzono identyfikację 
uczestników rynku i grup docelowych jako potencjalnych adresatów instrumentów wsparcia.  

  

Aktualnie obowiązującym dokumentem strategicznym na terenie Polski jest „Krajowy 

plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (przyjęty przez Radę Ministrów 7 

grudnia 2010r.), który jest realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Zgodnie z przyjętym celem ogólnym, 

udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020r. wyniesie 

15%. Plan określa krajowe cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 

sektorach: transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. z 

uwzględnieniem wpływu innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe 

zużycie energii. W pierwszej jego części przedstawiono analizę tabelaryczną wykorzystania 

energii z OZE, zapotrzebowania oraz przewidywanych końcowych zużyć energii brutto w 

ciepłownictwie, chłodnictwie, elektroenergetyce i transporcie w rozbiciu na najbliższe lata. W 

drugiej części Planu dokonano przeglądu wszystkich polityk, aktów prawnych oraz środków 

w zakresie promocji wykorzystania OZE. Dokonano przeglądu istniejących środków, które 

pozwolą na wypełnianie zobowiązań zawartych w art. 13, 14, 16, 17 i 21 dyrektywy 

2009/28/WE, dotyczących m.in. rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej, rozwoju 

systemu akredytacji i certyfikacji, rozwoju systemu informowania o OZE, włączenia biogazu 

do sieci gazu ziemnego. Istotnym punktem planu są rozważania dotyczące planowania 

wspólnych projektów z innymi krajami członkowskimi w zakresie OZE.  

Jednym z załączników do Planu jest załącznik poświęcony rozwojowi energii 

odnawialnej w Polsce. Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku regionami 

sprzyjającymi rozwojowi energetyki wiatrowej są tereny: 
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• wybrzeża Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w jego wschodniej części, 

• północno-wschodniej Polski (okolice Suwałk i Gołdapi), 

• zróżnicowane orograficznie otwarte tereny Warmii, Mazur i Pomorza, 

• tereny podgórskie Polski Południowej – głównie Podkarpacia i Dolnego Śląska. 

 

Poza tymi terenami, także w centralnej Polsce możliwych jest, przy spełnieniu określonych 

wymagań, szereg potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych. Potencjał rynkowy 

energetyki wiatrowej w Polsce do roku 2020 wynosi około 33 500 GWh wyprodukowanej 

energii elektrycznej. 

 

W załączniku do Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych zostały przedstawione trzy scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej: 

 

• SCENARIUSZ A 
Jako scenariusz A założono rozwój energetyki wiatrowej w obecnym tempie tj. do 

roku 2012 po około 200 MW rocznie, po roku 2012 przyjęto założenie, że roczne 

przyrosty będą zwiększały się średniorocznie o 10%. Nie zakładano w tym 

scenariuszu budowy farm wiatrowych na morzu, ani rozwoju niewielkich instalacji
1
. 

Scenariusz ten jest niezgodny z przyjętą Polityka Energetyczną Polski do 2030r. oraz 

nie zakłada likwidacji barier, które uniemożliwiają szybszy rozwój farm wiatrowych. 

• SCENARIUSZ B 

Scenariusz ten jest spójny z obecnie obowiązującą Polityką Energetyczną Polski do 

2030r. Założono wielkość mocy zainstalowanej w roku 2010 w wysokości 1100 MW. 

W latach 2011-2020 założono przyrost mocy zainstalowanej o 450 MW/rok (farmy 

wiatrowe na lądzie). Dodatkowo, w roku 2020 założono możliwość oddania do 

eksploatacji farmy wiatrowej na morzu o mocy 500 MW. Ponadto od roku 2012 

założono rozwój elektrowni wiatrowych niewielkich mocy do poziomu 10 MW, 

następnie kolejno w latach 2013-2015 przyrosty mocy po 60 MW/rok, w latach 2015-

2019 przyrosty po 70 MW/rok i w roku 2020 przyrost mocy zainstalowanej o 80 MW.  

• SCENARIUSZ C 

Jako scenariusz C przyjęto scenariusz przygotowany przez Instytut Energetyki 

Odnawialnej (IEO) dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).  

 

2.2 Ocena stanu istniejącego energetyki wiatrowej w Polsce 
 

W listopadzie 2011r. ukazał się Raport nt.”Energetyki wiatrowej w Polsce” 

opracowany przez firmę konsultingową TPA HORWATH. Raport stanowi podsumowanie 

wyników działań w zakresie energetyki wiatrowej na terenie Polski. Przedstawia sytuację 
energetyki wiatrowej na świecie, w Europie i Polsce. W drugiej części raportu dokonano 

weryfikacji uwarunkowań prawnych na poszczególnych etapach realizacji farm wiatrowych. 

W trzeciej części zostały przedstawione informacje z zakresu pomocy finansowej ze środków 

                                                
1 Małe elektrownie wiatrowe o niewielkich mocach rzędu 1-10 kW w miastach (zazwyczaj z wirnikami o osi pionowej) i do 
100 kW na obszarach wiejskich (zazwyczaj z tradycyjnymi wirnikami o osi poziomej) 
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UE oraz wsparcia inwestycji umożliwiających przyłączenie źródeł wiatrowych do Krajowego 

Systemu Energetycznego (KSE). W ostatniej czwartej części zwrócono uwagę na rodzaje 

ograniczeń w rozwoju energetyki wiatrowej, najczęściej spotykane sprzeciwy, problemy oraz 

niedogodności prawne lub społeczno-gospodarcze.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie nt.”Energetyki wiatrowej w Polsce” 

(2011r.), największą atrakcyjnością i rozwojem, a tym samym największym wzrostem mocy 

zainstalowanej, cieszy się właśnie energetyka wiatrowa. Polska ma realne szanse nie tylko na 

wykorzystanie farm wiatrowych do produkcji energii elektrycznej, może również zyskać jako 

producent elektrowni wiatrowych i ich części dla innych krajów, czy też świadczący usługi 

transportowe. Uwzględniając istniejący potencjał technologiczny i rozwojowy, głównie w 

rodzimym przemyśle stalowym i hutniczym, w najbliższych latach należy raczej oczekiwać w 

Polsce rozwoju produkcji elementów konstrukcyjnych elektrowni niż ich zaawansowanych 

podzespołów elektrotechnicznych. Wykorzystują to już firmy stoczniowe i podobne – m.in. 

Stocznia Gdańsk, która do 2012 roku będzie w stanie budować 400 wież rocznie. 

 

Jak wynika z Raportu nt.”Energetyki wiatrowej w Polsce” (2011r.) do 

najważniejszych problemów związanych z rozwojem energetyki wiatrowej na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej należą: 

• odmowa przyłączenia do sieci, której główną przyczyną, według sondażu TPA 

Horwath, jest brak przejrzystości w zakresie procedury przyłączania oraz 

monopolistyczna pozycja operatora, 

• brak dostępu do informacji o sieci, 

• warunki przyłączenia bez gwarancji wyprowadzenia mocy, 

• koszty przyłączenia źródeł energii elektrycznej, 

• ograniczenia przyłączeniowe wynikające z planów rozwojowych operatorów, 

• ograniczenia infrastrukturalne związane m.in. ze złym stanem technicznym Krajowego 

Systemu Energetycznego, brakiem koniecznych działań modernizacyjnych, brakiem 

skutecznego mechanizmu zobowiązującego operatorów do inwestycji, 

• ograniczenia związane z istniejącym systemem obszarów chronionych w tym 

obszarów Natura2000, 

• protesty społeczne, wynikające bezpośrednio z niedoinformowania społeczeństwa w 

zakresie oddziaływań elektrowni wiatrowych.  

 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce jest ponad 488 instalacji 

elektrowni wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 1480 MW (stan na 23.09.2011r.). W 

2010 roku przybyło w Polsce farm wiatrowych o mocy 382 MW (do 1107 MW na koniec 

roku), co ulokowało Polskę na 7. miejscu w Europie, jeśli chodzi o bezwzględny przyrost 

mocy. W stosunku do 2009 r. osiągnięty został znaczący przyrost – 52,3%. Należy zaznaczyć, 
że tak wysoka zmiana procentowa jest nie tylko skutkiem niskiej bazy, ale również relatywnie 

dużych projektów oddawanych do użytku. Potencjał Polski został doceniony m.in. w raporcie 

Ernst & Young „Renewable energy country attractiveness indices” (sierpień 2011). Polska 

uplasowała się w nim na 10 miejscu na świecie w rankingu dotyczącym potencjału energetyki 
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wiatrowej. Poniżej znajduje się mapa rozmieszczenia mocy w energetyce wiatrowej w 

poszczególnych województwach Polski. 

 

 

Rys. 1. Rozmieszczenia mocy w energetyce wiatrowej w poszczególnych województwach Polski. Stan na maj 

2011r. (źródło: Opracowanie PSEW na podstawie danych URE) 

 

Według danych spółki PSE Operator, w ciągu pierwszej połowy 2011 roku farmy 

wiatrowe były odpowiedzialne za wyprodukowanie 1 615 GWh energii elektrycznej (co 

stanowi 1,5% udziału w produkcji energii elektrycznej ogółem). W analogicznym okresie 

2010 roku zostało wyprodukowanych 674 GWh energii elektrycznej. Oznacza to 140% 

przyrost ilości energii wyprodukowanej z wiatru w trakcie roku.  

 

2.3 Warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych 
 

Jednym z kluczowych zagadnień wymagających przeanalizowania na etapie 

planowania projektu wiatrowego jest kwestia lokalizacyjna. Priorytetem są aspekty wiatrowe 

oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Kolejnymi istotnymi zagadnieniami 

przy wyborze lokalizacji farm wiatrowych są uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -25- 

gospodarcze. Ważnym czynnikiem są również regulacje związane z istniejącym i 

planowanym kierunkiem zagospodarowania wybranego terenu pod inwestycje.  

Wymienione powyżej uwarunkowania wymagają rozpoznania oraz oceny wpływu 

przedsięwzięcia na stan ich równowagi. Wybór odpowiedniej lokalizacji terenu wymaga więc 

przeanalizowania kilku ważnych i kluczowych elementów, do których należą m.in.: 

• analiza wpływu przedsięwzięcia na istniejące lub projektowane formy ochrony 

przyrody zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. [Dz. U. Nr 

92 poz. 880 z 2004r. ze zm.]. Na podstawie tej ustawy wyklucza się lokalizację farm 

wiatrowych w obrębie Parków Narodowych i rezerwatów przyrody. 

• analiza wpływu przedsięwzięcia na Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego 

Krajobrazu i Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe. Możliwość lokalizowania farm 

wiatrowych w obrębie tych form ochrony określają szczegółowo przepisy prawa 

miejscowego – rozporządzenia wojewodów, w których to zapisane są prawne zakazy i 

nakazy obowiązujące na terenie powierzchniowych form ochrony przyrody. Zaleca się 
jednak lokalizowanie farm wiatrowych poza granicami tych form oraz ich otulinami, 

które stanowią ich integralną część. Brak jest stosownych regulacji prawnych 

warunkujących w sposób precyzyjny i jednoznaczny minimalnych odległości od ww. 

obszarów dla planowanych projektów wiatrowych. Natomiast rekomenduje się 
lokalizowanie farm wiatrowych poza przedpolami osi oraz punktami widokowymi, 

zorientowanymi na cenne przyrodniczo oraz kulturowo obszary, w tym również 
zabytki. Kluczowym elementem, który pozwala jednak na ocenę oddziaływań 
projektowanych farm wiatrowych na istniejące formy ochrony przyrody, jest analiza 

zagospodarowania terenu, stopnia zurbanizowania i ukształtowania terenu w rejonie 

planowanej inwestycji. Zaleca się więc przeprowadzanie analizy i wizualizacji 

krajobrazowych w rejonie planowanego przedsięwzięcia.  

• analiza wpływu przedsięwzięcia na użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i 

pomniki przyrody. Również w tym przypadku brak jest regulacji prawnych 

warunkujących w sposób precyzyjny i jednoznaczny minimalnych odległości od ww. 

obszarów dla planowanych projektów wiatrowych. Zaleca się jednak aby farmy 

wiatrowe lokalizowane były poza granicami w/w form ochrony przyrody.  

• analiza wpływu przedsięwzięcia na Obszary Natura2000. Dobrą praktyką jest 

omijanie ww. obszarów i nie umiejscawianie projektów wiatrowych w ich 

najbliższym sąsiedztwie. W szczególności chodzi o obszary ptasie, utworzone dla 

ochrony cennych gatunków ptaków oraz obszary siedliskowe, powołane w celu 

ochrony występujących na ich terytorium populacji nietoperzy. Te dwie grupy 

zwierząt są najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie projektów wiatrowych. 

Brak jest aktów prawnych określających w precyzyjny i jednoznaczny sposób 

minimalne odległości od ww. obszarów dla planowanych projektów wiatrowych. 

Oszacowanie takich odległości na poziomie ogólnym jest trudne, ponieważ zależy od: 

przedmiotu ochrony danego obszaru, skali przedsięwzięcia, oddziaływania 

skumulowanego wraz z sąsiednimi farmami wiatrowymi i innymi istotnymi 

inwestycjami oraz obecności korytarzy ekologicznych, łączących ekosystemy 

Obszarów Natura 2000. Proponowane obszary Natura 2000 z tzw. „Shadow List” 
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powinny być traktowane zgodnie z zasadą przezorności na równi z już 
ustanowionymi. Obowiązujące tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na nietoperze, rekomendują lokalizowanie elektrowni 

wiatrowych poza obszarami Natura 2000, których przedmiotem ochrony są 
nietoperze. Zaleca się także nieumiejscawianie elektrowni w sąsiedztwie wskazanych 

obszarów. Nie mogę one powstawać w odległości mniejszej niż 1km od znanych 

kolonii rozrodczych i zimowisk nietoperzy reprezentujących gatunki będące 

przedmiotem ochrony na danym obszarze. Według wytycznych dotyczących oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, projekty farm, dla których nie da się 
wykluczyć możliwości znaczącego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 

2000, nie mogą być realizowane. 

• analiza wpływu przedsięwzięcia na istniejące korytarze ekologiczne. Według 

wytycznych dotyczących oceny oddziaływania farm wiatrowych na ptaki nie należy 

lokalizować inwestycji wiatrowych na obszarach stanowiących korytarze ekologiczne. 

Im większa odległość od korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym (przykładowo takich jak doliny dużych rzek, kompleksy leśne, stanowiące 

swoiste łączniki pomiędzy obszarami cennymi przyrodniczo), tym mniejsze ryzyko 

negatywnego oddziaływania przedmiotu inwestycji na gatunki wykorzystujące dany 

korytarz ekologiczny w celu przemieszczania się i migracji. 

• analiza wpływu przedsięwzięcia na ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. 

Ze względu na specyfikę farm wiatrowych w praktyce ich potencjalne oddziaływanie 

na ww. elementy środowiska ogranicza się do awifauny oraz chiropterofauny. Zgodnie 

z wytycznymi (Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na nietoperze, Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki) rekomendowane jest przeprowadzanie inwentaryzacji 

przedrealizacyjnych (obejmujących wszystkie okresy fenologiczne) terenów 

planowanych pod budowę farm wiatrowych. Analiza florystyczna i faunistyczna 

terenu inwestycji odgrywa kluczową rolę w projekcie inwestycyjnym. Pozwala to 

inwestorowi na dokonanie korekty lokalizacyjnej poszczególnych turbin, zmiany 

mocy turbin lub rezygnację z części turbin, jeżeli ochrona gatunkowa może być 
zagrożona.  

• analiza istniejących wód powierzchniowych. Brak jest stosownych regulacji 

prawnych warunkujących w sposób precyzyjny i jednoznaczny minimalnych 

odległości od cieków, zbiorników śródlądowych dla planowanych projektów 

wiatrowych. Inwestycje tego typu nie powodują negatywnych oddziaływań na wody 

powierzchniowe, ani na żadne inne zasoby wodne. Niemniej jednak w przypadku 

cieków i zbiorników wodnych wykorzystywanych przez nietoperze, zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, 

lokalizacja farm wiatrowych powinna mieć miejsce w odległości nie mniej niż 200 m 

od linii brzegowej. Za potencjalnie wykorzystywane przez nietoperze należy uznać te 

zbiorniki, których brzegi lub część zbiornika porośnięte są roślinnością. Istotnym jest 

wstępne rozpoznanie sposobu wykorzystania cieków i zbiorników wodnych 

zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji, przez ptaki i 

nietoperze. Pomocne są w tym obserwacje ornitologiczne przebiegające zgodnie z 
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wytycznymi w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki oraz 

monitoring przelotów nietoperzy zgodnie z tymczasowymi wytycznymi w zakresie 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze.  

• analiza wpływu przedsięwzięcia na tereny zielone. Brak jest stosownych regulacji 

prawnych warunkujących w sposób precyzyjny i jednoznaczny minimalnych 

odległości od terenów zielonych dla planowanych projektów wiatrowych. Wytyczne 

dot. oddziaływań na awifaunę nie wspominają nic o minimalnych odległościach od 

stanowisk lęgowych ptaków. Natomiast tymczasowe wytyczne dotyczące oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, zakładają, iż nie należy stawiać 
elektrowni wiatrowych we wnętrzach lasów i niebędących lasem skupień drzew. Jako 

minimalną odległość od granic lasów i niebędących lasem skupień drzew o 

powierzchni 0,1ha lub większej przyjęto 200m. Taka sama odległość powinna być 
zachowana w przypadku liniowych elementów krajobrazu, takich jak ciągi drzew 

wzdłuż dróg lub śródpolnych miedz. Stanowią one bowiem korytarze, wzdłuż których 

przemieszczają się nietoperze. 

• analiza wpływu przedsięwzięcia na istniejące tereny zabudowy. Analiza ta wymaga 

określenia kwalifikacji akustycznej terenów zlokalizowanych w najbliższym 

sąsiedztwie projektowanej farmy wiatrowej. Kluczowym elementem na tym etapie jest 

analiza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym 

określone są poszczególne strefy m.in. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wielorodzinne, przemysłowej itd. Dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku 

warunkuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. [Dz. U. Nr 

120 poz. 826 z 2007r.]. Dopuszczalne poziomy hałasu różnią się między sobą w 

zależności od rodzaju zabudowy. Na propagację hałasu, a co za tym idzie na 

minimalną odległość możliwą do uzyskania projektu wiatrowego względem sąsiedniej 

zabudowy, ma wpływ: skala przedsięwzięcia (ilość turbin – oddziaływanie 

skumulowane), poziom mocy akustycznej turbiny (stopień głośności), wysokość 
wieży, na której posadowiona jest turbina oraz ukształtowanie terenu. 

Wstępnie, na etapie początkowej koncepcji, można przyjąć bufor ok. 500m, natomiast 

jest to odległość orientacyjna, uśredniona. Każda inwestycja wymaga indywidualnej, 

szczegółowej oceny opartej na precyzyjnych wyliczeniach. 

• analiza istniejącej infrastruktury drogowej. Odległości od zewnętrznej krawędzi 

jezdni obiektów budowlanych określa ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych [t.j.: Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115]. Wymagana odległość zależna jest 

od rodzaju drogi (autostrada, droga ekspresowa, krajowa, wojewódzka, powiatowa, 

gminna) oraz kategorii terenu (teren zabudowy, poza terenem zabudowy). Z jednej 

strony dostępność dróg dojazdowych o odpowiednich parametrach jest atutem 

lokalizacji, z drugiej zaś nie można zapominać o wymaganych do zachowania 

minimalnych odległościach. 

• analiza wpływu na obiekty lotniskowe. Turbiny wiatrowe, ze względu na swoje 

gabaryty, mogą stanowić przeszkody lotnicze. Strefy ograniczenia wysokości 

zabudowy dotyczą obiektów lotniskowych oraz trasy przelotów statków 

powietrznych. Farmy wiatrowe wymagają uzgodnienia lokalizacji z Urzędem 

Lotnictwa Cywilnego oraz ze Służbami Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 
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• analiza istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej. Każdy z Operatorów 

Energetycznych wskazuje minima odległościowe, które trzeba zachować przy 

lokalizacji turbin. Odległości te przeważnie liczone są z uwzględnieniem wysokości 

wieży i średnicy rotora. Odległości są inne dla każdego Zakładu i przeważnie zależą 
od napięcia "kolizyjnej" linii. 

• analiza istniejących w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych. Lokalizacja farm 

wiatrowych w rejonie o dużej gęstości zaludnienia może powodować konflikty 

społeczne związane z emisją hałasu, efektem migotania cienia oraz pogorszeniem 

warunków wizualnych krajobrazu.  

• analiza wpływu przedsięwzięcia na zabytki. Dobrą praktyką jest nieumiejscawianie 

projektów wiatrowych na terenach, gdzie w najbliższym sąsiedztwie lub zasięgu 

oddziaływania zlokalizowane są zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (zabytki nieruchome oraz zabytki archeologiczne). 

Każda inwestycja prowadzona na terenie objętym ochroną konserwatorską wymaga 

uzgodnienia lokalizacyjnego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Rozpoznanie terenu pod inwestycje jest więc zadaniem długotrwałym i wymaga 

przeprowadzenia szeregu analiz potencjalnych oddziaływań. Wybrane powyżej analizy 

przedstawiają jedynie w sposób ogólny sposoby rozpoznania terenu. Każdy projekt wymaga 

indywidualnego podejścia oraz zapoznania się z obowiązującymi na danym terenie 

opracowaniami planistycznymi, ekofizjograficznymi, itp.  

 

2.4 Wpływ elektrowni wiatrowych na otoczenie 
 

Wpływ elektrowni wiatrowych na otoczenie został szczegółowo omówiony w 

dokumencie opracowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) 

pt.”Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” 

(2011r.). Dokument ten wraz z „Wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki” i „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na nietoperze” (obecnie na etapie opracowywania) stanowi kluczowy 

element w zakresie zagadnień dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

środowisko. Powyższe wytyczne zostały szczegółowo zweryfikowane w Departamencie Ocen 

Oddziaływania na Środowisko przy współpracy pozostałych Departamentów GDOŚ. Ponadto 

publikacje były również poddawane konsultacjom z niezależnymi ekspertami. Treść 
merytoryczna dokumentu uwzględnia zagraniczne i krajowe źródła wiedzy na temat 

oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, dotychczasowe doświadczenia organów 

administracji samorządowej i inwestorów oraz literaturę branżową i naukową. Opracowanie 

dotyczy farm wiatrowych lokalizowanych na lądzie.  

W niniejszym rozdziale opisane zostaną najważniejsze elementy związane z 

oddziaływaniem elektrowni wiatrowych na środowisko w oparciu o „Wytyczne w zakresie 

prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” (GDOŚ, 2011).  
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2.4.1 Oddziaływanie na etapie budowy i likwidacji 

 

Projektowane farmy wiatrowe najczęściej mogą oddziaływać na: 

� wody powierzchniowe i podziemne (poprzez zanieczyszczenie wód), 

� powietrze (poprzez zanieczyszczenie powietrza), 

� klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu), 

� pola elektromagnetyczne (poprzez jego imisję),  

� glebę (poprzez zanieczyszczenie gleby, przekształcenia geotechniczne terenu 

i wytwarzanie odpadów), 

� warunki życia i zdrowie ludzi (poprzez hałas, pylenie oraz zakłócenie 

dotychczasowych  warunków życia), 

� faunę  (poprzez  zniszczenie  miejsc  przebywania, kryjówek, żerowisk i 

tras migracji zwierząt oraz zakłócenia  funkcjonowania  ich  populacji),   

� florę oraz siedliska przyrodnicze, 

� krajobraz  (poprzez  spowodowanie  widocznych zmian w krajobrazie), 

� dobra  materialne,  zabytki  i  krajobraz  kulturowy (poprzez szkody lub 

korzyści w dobrach materialnych, w obiektach zabytkowych lub stanowiskach 

archeologicznych, zmiany w krajobrazie kulturowym). 

 

2.4.2 Oddziaływanie na etapie eksploatacji 

 

Projektowane farmy wiatrowe najczęściej mogą oddziaływać na: 

� ornitofaunę – podstawowe rodzaje negatywnych oddziaływań w tym zakresie 

obejmują: możliwość zderzeń z elementami wiatraków, bezpośrednią utratę 
siedlisk oraz ich fragmentację i przekształcenie, zmianę wzorców 

wykorzystania terenu oraz tworzenie efektu sztucznych barier. Stopień 
oddziaływania na populacje ptaków jest bardzo zróżnicowany, i zależy głównie 

od  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych. Wpływ na rodzaj i skalę 
oddziaływania ma również typ turbin wiatrowych wykorzystywanych w 

projekcie (wysokość wieży, średnica wirnika, oświetlenie,  osiągana  prędkość  
liniowa wierzchołków śmigieł), liczba turbin w ramach parku i powierzchnia 

zajmowana przez projekt, lokalizacja   turbin   w   ramach   projektu   (turbin   

względem   siebie   i   wobec   elementów środowiska),  czy  występowanie  w  

sąsiedztwie  innych  parków  wiatrowych  (oddziaływania skumulowane). 

Generalnie, ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania na ptaki jest 

wyższe w przypadku lokalizacji  elektrowni  wiatrowych  na  terenach  

intensywnie  wykorzystywanych  przez  ptaki. Szczegółowa metodyka oceny 

wpływu realizacji farm wiatrowych na awifaunę z uwzględnieniem 

monitoringu przedrealizacyjnego i porealizacyjnego znajduje się w 

„Wytycznych ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (PSEW, 

2008).  

� chiropterofaunę - podstawowe rodzaje negatywnych oddziaływań w tym 

zakresie obejmują: śmiertelność na skutek kolizji z elektrownią lub 

wystąpienie urazu ciśnieniowego (barotrauma), utratę lub zmianę tras 
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przelotu, utratę miejsc żerowania, zniszczenie kryjówek. Metodyka badań 
monitoringu przelotów nietoperzy wraz z wytycznymi do zawartości prognoz i 

raportów została szczegółowo omówiona w „Wytycznych ocen oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na nietoperze” (PdON, 2009).  

� środowisko akustyczne - turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów 

hałasu: hałasu mechanicznego, emitowanego  przez przekładnię i generator 

oraz szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty 

wirnika, którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat. 

Dzięki zaawansowanym technologiom izolacji gondoli, hałas mechaniczny 

został w stosowanych obecnie modelach turbin ograniczony do poziomu 

poniżej szumu aerodynamicznego. W  związku  z  tym,  że  źródłem  szumu  

aerodynamicznego jest przepływające przez łopaty wirnika powietrze, hałas 

ten jest nieunikniony i dominuje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej 

(Pedersen i Waye, 2004). To,  w  jaki  sposób  człowiek  będzie  odbierać 
dźwięki emitowane przez turbiny (czy będą one dla niego uciążliwe czy nie), w 

głównej mierze uzależnione jest od poziomu tzw. hałasu tła oraz od odległości  

od  farmy  (University  of  Massachusetts, 2006). Jeżeli natężenie hałasu tła jest 

zbliżone do poziomu hałasu emitowanego przez pracującą turbinę, dźwięki 

emitowane przez farmę wiatrową stają się właściwie „nierozróżnialne” od 

otoczenia (Pedersen i Waye, 2004). Należy zatem na terenie, na którym 

planowana jest farma wiatrowa wykonać pomiary tła akustycznego.  

� zdrowie i samopoczucie ludzi – według raportu z grudnia 2009r. pt.  „Wind  

Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review” (Colby, D.W., 

Dobie, r., Leventhall, G., Lipscomb D.M., McCunney, r. J.,Seilo, M.T., 

Sondergaard, B., 2009) opublikowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie 

Energetyki Wiatrowej oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

wynika, że: 

• wibracje ciała człowieka wywołane dźwiękiem o częstotliwości 

rezonansu (czyli o takiej częstotliwości, która wywołuje wzrost 

amplitudy drgań układu, na który dany dźwięk oddziałuje) mają 
miejsce  tylko  w  przypadku  bardzo  głośnych dźwięków (powyżej 

100dB). Biorąc pod uwagę poziom hałasu emitowanego przez 

elektrownie wiatrowe, w ich przypadku z takim zjawiskiem nie mamy 

do czynienia. 

• hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stwarza ryzyka  

pogorszenia  ani  utraty  słuchu. Z ryzykiem takim możemy mieć do 

czynienia dopiero wtedy, gdy poziom ciśnienia akustycznego 

przekracza poziom 85 dB(A). Hałas emitowany przez  elektrownie  

wiatrowe  nie  przekracza  tej granicy ciśnienia akustycznego. 

• Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że infradźwięki  emitowane  

na  poziomie  od  40 do 120 dB(G) nie wywołują negatywnych skutków 

zdrowotnych. 
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• Negatywne  oddziaływanie  elektrowni  wiatrowych  na  zdrowie  i  

samopoczucie  człowieka  w wielu przypadkach wywołane jest przez 

tzw. efekt  nocebo  (przeciwieństwo  efektu  placebo). Uczucie  

niepokoju,  depresja,  bezsenność,  bóle głowy, mdłości czy kłopoty z 

koncentracją to objawy powszechnie występujące u każdego człowieka 

i nie ma żadnych dowodów na to, że częstotliwość  ich  występowania  

wyraźnie  wzrasta wśród  osób  mieszkających  w  sąsiedztwie  farm 

wiatrowych (powodując tzw. „wind turbine syndrome”). Efekt nocebo 

łączy występowanie tego typu objawów nie z potencjalnym źródłem 

poczucia  takiego  dyskomfortu  (w  tym  przypadku farmą  wiatrową),  
ale  z  negatywnym  nastawieniem do niego i brakiem akceptacji jego 

obecności. 

• Nie ma żadnych wiarygodnych badań i dowodów na to, by elektrownie 

wiatrowe wywoływały tzw.  chorobę  wibroakustyczną  (Vibroacoustic 

Disease, VAD). 

 

W kwestii dźwięków emitowanych przez turbiny  wiatrowe,  większość  
naukowców  jest  zgodnych – nie ma przekonywujących dowodów na to, by 

hałas czy infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierały 

negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka, o ile turbiny nie  

są  zlokalizowane  zbyt  blisko  miejsc  stałego przebywania  ludzi.  Tezę  tę  
potwierdzają  również  niezależne  badania  przeprowadzone  m.in. przez 

Uniwersytet w Massachusetts (USA) (University  of  Massachusetts,  2006),  

Uniwersytet w Groningen (Holandia) (Berg, 2004) Uniwersytet w Salford 

(Wielka Brytania) (University of Salford, 2007)  oraz  Swedish  Environmental  

Protection Agency (Swedish Environmental Protection Agency, 2003). 

 
� krajobraz – wraz ze wzrostem odległości negatywny wpływ farm wiatrowych 

na krajobraz maleje. Stopień oddziaływania farm wiatrowych na krajobraz 

zależy od ukształtowania terenu (morfologii), ilości turbin wiatrowych 

tworzących farmę, wysokości turbin wiatrowych oraz rodzaju 

zagospodarowania terenu. Zgodnie z wytycznymi GDOŚ w sprawie ocen 

oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, nie zaleca się lokalizowania 

farm wiatrowych na terenach o wybitnych walorach krajobrazowych. Obecnie 

brak jest wytycznych co do oceny oddziaływania farm wiatrowych na 

krajobraz. Wytyczne tego rodzaju mają stanowić uzupełnienie istniejących 

wytycznych GDOŚ.  

  

Przedstawione powyżej informacje są jedyne częścią oddziaływań farm wiatrowych 

jakie należy wziąć pod uwagę podczas realizacji inwestycji. Każda inwestycja tego rodzaju 

wymaga indywidualnego podejścia, oceny stanu istniejącego i analizy możliwych 

oddziaływań.  
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3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA I ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 
 

3.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1) ustawy OOŚ raport powinien zawierać opis 

planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia. 

 

3.1.1 Turbiny wiatrowe 

 

W ramach budowy farmy wiatrowej Dobrodzień zakłada się realizacje następujących 

elementów: 

 

a) 6 turbin wiatrowych o średnicy wirnika 112 m, całkowitej wysokości konstrukcji 

do 190 m, o mocy do 3MW każda na działkach o numerach ew.: 

- 514/134 w obrębie miejscowości Rzędowice gm. Dobrodzień – EW 1 
- 509/134 w obrębie miejscowości Rzędowice i Warłów gm. Dobrodzień – EW 2 
- 44 w obrębie miejscowości Rzędowice i Warłów gm. Dobrodzień – EW 3 
- 503/134 w obrębie miejscowości Rzędowice gm. Dobrodzień – EW 4 
- 564/202 w obrębie miejscowości Szemrowice gm. Dobrodzień – EW 5 
- 102/10 w obrębie miejscowości Szemrowice gm. Dobrodzień - EW 6 

b) elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN do 20 kV oraz linii 

telekomunikacyjnej (światłowodu) wraz z sześcioma stacjami kontenerowymi 

pomiarowymi położonymi przy elektrowniach. Trasa linii kablowych będzie 

składać się z 6 obwodów. Stacje kontenerowe pomiarowe o wym. 5x5m zostaną 
zlokalizowane przy elektrowniach na stałe.  

c) dróg dojazdowych do elektrowni, placów manewrowych, łuków drogowych, zatok 

postojowych, placów montażowych i składowych, 

d) zaplecza budowy. 

 

Wszystkie obiekty elektrowni wiatrowych, drogi dojazdowe i place montażowe, linie 

kablowe elektroenergetyczne i kanalizacja światłowodowa zostaną zaprojektowane i 

przewidziane do budowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 

zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymogami 

technicznymi dostawcy turbin wiatrowych. 

 

Elektrownie wyposażone są w lotnicze oznakowania przeszkodowe - dzienne oraz 

nocne. Oznakowanie przeszkodowe dzienne stanowią pasy koloru czerwonego i białego 

namalowane na końcach śmigieł na długości 1/3 długości śmigła. Oznakowanie 

przeszkodowe nocne stanowi, fabrycznie przygotowany, zespół lamp oświetleniowych koloru 
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czerwonego umieszczonych na szczycie gondoli. Oznakowanie przeszkodowe zostanie 

dostosowane do wymagań określonych w uzgodnieniach z odpowiednimi władzami 

lotniczymi.  

 

Na obecnym etapie przedsięwzięcia nie został jednoznacznie określony producent 

turbin wiatrowych, jakie zostaną zainstalowane na terenie farmy. Rozpatrywane są turbiny o 

mocy do 3MW, wysokości całkowitej konstrukcji do 190 m i rozpiętości śmigieł do 112m.  

 

Wybór ostatecznego dostawcy będzie dokonany na etapie szczegółowego projektu 

technicznego z uwzględnieniem walorów technicznych, terminu dostaw i warunków 

gwarancyjnych i cenowych proponowanych przez dostawcę. Poniżej przedstawiono 

specyfikacje niektórych z możliwych turbin jakie mogą zostać wykorzystane w procesie 

inwestycyjnym. Ze względu na dynamiczny rozwój w tym zakresie dopuszcza się również 
zastosowanie turbin innych producentów, pod warunkiem zachowania parametrów 

technicznych nie gorszych od parametrów określonych w poniższych specyfikacjach: 

 

 
Producent   VESTAS 
Typ    V90 - 2,00 MW 

Moc    2000 kW 

Średnica wirnika  90,00 m 

Wysokość wieży  80 - 119 m 

Generator   asynchroniczny 

Ilość generatorów  25 

Koncepcja turbiny   przekładniowa 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  6362 m
2  

Prędkość wiatru przy starcie 2,5 m/s 

Prędkość w. dla mocy max. 13 m/s 

Prędkość wiatru hamowania 25 m/s 

 

 

Producent   GAMESA 
Typ    G90 - 2,00 MW 

Moc    2000 kW 

Średnica wirnika  90,00 m 

Wysokość wieży  67 - 100 m 

Generator   asynchroniczny 

Koncepcja turbiny   przekładniowa 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  6362 m
2  

Prędkość wiatru przy starcie 3,0 m/s 

Prędkość w. dla mocy max. 14 m/s 

Prędkość wiatru hamowania 25 m/s 
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Producent   ENERCON 
Typ    E82 

Moc    2000 kW 

Średnica wirnika  82,00 m 

Wysokość wieży  70 – 138 m 

Generator   synchroniczny 

Ilość generatorów  25 

Koncepcja turbiny  napęd bezpośredni 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  5281 m
2  

Prędkość wiatru przy starcie 3 m/s 

Prędkość w. dla mocy max. 12 m/s 

Prędkość wiatru hamowania 25 m/s 

 
 
 

 

Producent    ENERCON 
Typ    E70/E4 

Moc    2000 kW 

Średnica wirnika  70,00 m 

Wysokość wieży  78 – 138 m 

Generator   synchroniczny 

Koncepcja turbiny   przekładniowa 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  3848 m
2  

 

 

 

 

 

Producent   BONUS 
Typ    B76 

Moc    2000 kW 

Średnica wirnika  76,00 m 

Wysokość wieży  80 – 98 m 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  4536 m
2  
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Producent   DEWIND 
Typ    D8 

Moc    2000 kW 

Średnica wirnika  80,00 m 

Wysokość wieży  80 – 100 m 

Generator   asynchroniczny 

Koncepcja turbiny   przekładniowa 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  5026 m
2  

Prędkość wiatru przy starcie 3 m/s 

Prędkość w. dla mocy max. 13,5 m/s 

Prędkość wiatru hamowania 25 m/s 

 

 

Producent                        SIEMENS 
Typ    SWT 82 

Moc    2000 kW 

Średnica wirnika  83,00 m 

Wysokość wieży  80 – 88 m 

Generator   asynchroniczny 

Koncepcja turbiny   przekładniowa 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  5300 m
2  

Prędkość wiatru przy starcie 3-5 m/s 

Prędkość w. dla mocy max. 13-14 m/s 

Prędkość wiatru hamowania 25 m/s 

 
 

Producent                        GE ENERGY 
Typ    90 

Moc    3000 kW 

Średnica wirnika  90,00 m 

Wysokość wieży  70 m 
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Producent                        NORDEX 
Typ    N 90 

Moc    2500 kW 

Średnica wirnika  90,00 m 

Wysokość wieży  80 – 105 m 

Generator   asynchroniczny 

Koncepcja turbiny   przekładniowa 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  6361 m
2  

Prędkość wiatru przy starcie 3 m/s 

Prędkość w. dla mocy max. 16,1 m/s 

Prędkość wiatru hamowania 25 m/s 

 

 

Producent                        VESTAS 
Typ    V 112 

Moc    3000 kW 

Średnica wirnika  112,00 m 

Wysokość wieży  84 – 119 m 

Generator   synchroniczny 

Koncepcja turbiny   przekładniowa 

Ilość łopat wirnika  3 

Obszar łopat wirnika  9 852 m
2  

Prędkość wiatru przy starcie 3 m/s 

Prędkość w. dla mocy max. 12 m/s 

Prędkość wiatru hamowania 25 m/s 

 
 

 

Farma wiatrowa Dobrodzień zlokalizowana zostanie na terenie gminy Dobrodzień, w 

obrębie miejscowości Szemrowice, Rzędowice i Warłów, na terenie powiatu oleskiego w 

północno-wschodniej części województwa opolskiego. 
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Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie zostały wymienione poniżej: 

 

TABELA 2.  Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie 

l.p. Nr działki Arkusz mapy Obręb Numer turbiny 

1 514/134  
Rzędowice EW 1 

2 517/134  

3 509/134  
Rzędowice, Warłów EW 2 

4 487/130  

5 44  

Rzędowice, Warłów EW 3 6 45  

7 487/130  

8 503/134  

Rzędowice EW 4 9 501/134  

10 518/134  

11 564/202  

Szemrowice EW 5 
12 696/213  

13 772/186  

14 1159/184  

15 102/10  

Szemrowice EW 6 
16 101/10  

17 103/10  

18 151/10  

 

Lokalizacja i rozmieszczenie turbin zostały przedstawione na ZAŁĄCZNIKU 

GRAFICZNYM 1.  

 
Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i jego koszt zakłada się możliwość realizacji 

przedsięwzięcia etapowo, poprzez realizację poszczególnych obwodów wiatrowych. 
 

3.1.2 Linia kablowa i sieć teletechniczna 

 

Projekt zakłada budowę 6 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW 

każda wraz z trasami linii energetycznych SN (o napięciu roboczym 15kV lub wyższym, lecz 

nie przekraczającym 30kV), kablami sterowania oraz niezbędna infrastrukturą 
telekomunikacyjną. Kable światłowodowe położone zostaną w rurociągach z rur RHDPe dla 

kabli światłowodowych. Trasa linii kablowych składać się będzie z sześciu obwodów. Przy 

każdej z turbin wiatrowych powstanie stacja kontenerowa, pomiarowa o wymiarach 5x5 m. Z 

każdej turbiny wyprowadzona zostanie kablowa linia energetyczna SN (o napięciu roboczym 
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15kV lub wyższym, lecz nie przekraczającym 30kV) dla połączenia całej farmy wiatrowej w 

jeden system produkcji energii elektrycznej. Na obecnym etapie opracowania nie są znane 

warunki techniczne przyłączenia farmy wiatrowej do Krajowej Sieci Elektroenegrytycznej, 

stąd też prezentowany przebieg infrastruktury energetycznej ma charakter poglądowy. Na 

obecnym etapie projektuje się przyłączenie farmy wiatrowej do istniejącego Głównego 

Punktu Zasilania Dobrodzień.  
Kable elektroenergetyczne i światłowód będą układane we wspólnych rowach 

kablowych. Ta metoda zostanie zastosowana w wypadku kabli prowadzonych w gruntach 

rolnych lub pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej. W przypadku zaistnienia 

konieczności przejścia kablami pod drogami utwardzonymi lub ciekami, zastosowana 

zostanie metoda bezinwazyjna – przycisku sterowanego lub przewiertu, nie powodująca 

konieczności ingerencji w drogę lub ciek wodny. 

 

3.1.3 Drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe 

 

W ramach projektu budowane będą nowe odcinki dróg umożliwiające dojazd przez pola 

do miejsc posadowienia elektrowni. Teren pod zabudowę farmy wiatrowej w ewidencji 

gruntów zdefiniowany jest jako obszar rolniczy,  otwarty bez zabudowań, zalesień wysokich i 

niskich położony  na poziomie 230-250 m n. p. m. Teren lokalizacji elektrowni 

charakteryzuje monotonny krajobraz pól uprawnych i pastwisk, z pojedynczymi kępami 

drzew i krzewów bez jakiegokolwiek znaczenia przyrodniczego. W rejonie przewidywanej 

lokalizacji występuje klasa RV, RIVb, RIVa gruntu. Usytuowanie farmy wiatrowej na tym 

terenie nie zmieni dotychczasowego rolniczego sposobu użytkowania terenów sąsiednich. 

Projektowana farma wiatrowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie wprowadzi znaczących 

zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania gruntów, które nadal będą użytkowane 

rolniczo. W wyniku realizacji farmy elektrowni wiatrowych wyłączonych z produkcji rolnej 

będzie łącznie tylko około 3,0 ha gruntów mineralnych IV i V klasy. Szerokość jezdni będzie 

wynosiła do 5m, a szerokość poboczy ziemnych, formowanych z gruntu rodzimego – ok. 1m. 

Drogi dojazdowe do elektrowni będą na czas budowy zakończone placami montażowymi o 

wymiarach ok. 25 x 40 m, oddalonymi od obrysu fundamentów o ok. 5 m. Drogi wewnętrzne 

z placami i łukami będą wykonane z kamienia o różnym uziarnieniu i grubości warstwy 

zależnej od warunków gruntowych i stosownie zagęszczonej. Po zakończeniu budowy place 

montażowe zostaną zdemontowane. Pozostawione zostaną jedynie niewielkie place 

manewrowe, które, wraz z drogami dojazdowymi będą służyły ekipom konserwatorskim i 

remontowym w trakcie eksploatacji wiatrowni. 

 

W przypadku stwierdzenia kolizji dróg dojazdowych z rowami lub ciekami 

zaprojektowane zostaną przepusty żelbetowe o średnicach zależnych od rozmiaru cieku i 

prowadzonej ilości wody. Przepusty żelbetowe posadowione będą na podłożu wykonanym z 

podsypki piaskowo – żwirowej, a w miejscach zakończenia przewodów rurowych, wykonana 

będzie ścianka betonowa posadowiona na fundamencie. 
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3.1.4 Stacja transformatorowa SN/WN 

 

Na obecnym etapie nie jest znany ostateczny przebieg sieci energetycznej SN oraz sieci 

teletechnicznej. Jest on bezpośrednio związany z „Technicznymi warunkami przyłączenia”, 

które zostaną określone przez gestora Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Planuje się 
włączenie Farmy Wiatrowej Dobrodzień do istniejącej stacji transformatorowej (GPZ 

Dobrodzień), zlokalizowanej w półnoencje części miejscowości Dobrodzień.  
 

3.1.5 Cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

 

Elektrownie wiatrowe zaliczane są do najczystszych źródeł produkcji energii 

elektrycznej. W procesie produkcyjnym, nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw, a 

jedynie energię wiatru. Najważniejszymi elementami instalacji są: wirnik, przekształcający 

energię wiatru w energię mechaniczną oraz generator prądu przekształcający energię 
mechaniczną w elektryczną. Podstawowym zjawiskiem wykorzystywanym w elektrowniach 

wiatrowych jest indukcja elektromagnetyczna, czyli zjawisko powstawania siły 

elektromotorycznej w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu 

przewodnika w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna jest różnicą potencjałów 

(napięciem elektrycznym) powstającą w źródle prądu elektrycznego, czyli urządzeniu 

przetwarzającym różne rodzaje energii na energię elektryczną, powstającą w wyniku tej 

przemiany. Moc elektrowni jest ściśle związana z siłą wiatrów wiejących w miejscu jej 

lokalizacji oraz stałości ich występowania. W chwili obecnej nie dokonano jeszcze wyboru 

konkretnego dostawcy turbin wiatrowych jak i ich typów. Zostały natomiast określone 

parametry graniczne, jakie będą spełniały poszczególne turbiny: 

 

• moc maksymalna: do 3MW, 

• średnica wirnika: do 120m, 

• wysokość wieży: do 130m, 

• wysokość całkowitej konstrukcji: do 190m. 

 

Energia elektryczna wyprodukowana przez poszczególne elektrownie wiatrowe jest 

przekształcana przez wewnętrzny transformator, umieszczony w każdej z wież, do napięcia 

średniego SN w zakresie 15kV – 30kV. Elektrownie zostaną przyłączone, poprzez przyłącze 

kablowe, do pola SN stacji transformatorowej, skąd energia wyprowadzana jest do Krajowej 

Sieci Elektroenergetycznej. 

 

3.2 Zagospodarowanie i użytkowanie terenu planowanego przedsięwzięcia 
 

3.2.1 Stan istniejący 

 

Teren pod zabudowę farmy wiatrowej w ewidencji gruntów zdefiniowany jest jako 

obszar rolniczy, otwarty bez zabudowań, zalesień wysokich i niskich położony  na poziomie 

230-250 m n. p. m.  Teren lokalizacji elektrowni charakteryzuje monotonny krajobraz pól 
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uprawnych i pastwisk, z pojedynczymi kępami drzew i krzewów bez jakiegokolwiek 

znaczenia przyrodniczego. W rejonie przewidywanej lokalizacji występuje klasa RV, RIVb, 

RIVa gruntu. Usytuowanie farmy wiatrowej na tym terenie nie zmieni dotychczasowego 

rolniczego sposobu użytkowania terenów sąsiednich. Projektowana farma wiatrowa wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą nie wprowadzi znaczących zmian w dotychczasowym sposobie 

użytkowania gruntów, które nadal będą użytkowane rolniczo. W wyniku realizacji farmy 

elektrowni wiatrowych wyłączonych z produkcji rolnej będzie łącznie tylko około 3,0 ha 

gruntów mineralnych IV i V klasy. 

 

3.2.2 Użytkowanie terenu w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

 

Na potrzeby realizacji parku wiatrowego wstępnie zakłada się, że powierzchnia terenu 

wykorzystana pod budowę 6 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniesie 

ok. 3,0 ha. Obszar każdej z elektrowni, wraz z fundamentem i terenem technicznym 

(wewnętrzny plac serwisowy) będzie znacznie mniejszy i wyniesie ok. 0,2 ha na jedną 
turbinę, czyli ok. 1,2ha dla całej farmy wiatrowej.  

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wyodrębniony teren przeznaczony pod 

posadowienie elektrowni oraz przyległy teren techniczny. Teren techniczny zostanie 

tymczasowo utwardzony i zdemontowany po zakończeniu prac. W obrębie terenu 

technicznego prowadzony będzie montaż poszczególnych konstrukcji, co dotyczy w 

szczególności elementów wielkogabarytowych takich jak śmigła czy części (segmenty) wież 
nośnych. Wieże posadowione zostaną na stopie fundamentowej. Wieże zakotwione będą w 

gruncie fundamentami o kołowym rzucie poziomym. Przewiduje się wykonanie fundamentów 

żelbetowych monolitycznych złożonych z następujących elementów: 
 

- dolna część przylegająca do gruntu w postaci walca lub prostopadłościanu o 

średnicy ok. 26m  

- część środkowa w postaci stożka ściętego lub ostrosłupa ściętego o średnicy 

podstawy ok. 26m i średnicy podstawy górnej ok. 4m 

- część górna w postaci walca lub prostopadłościanu o średnicy 4m  
 

 

Wierzchnia warstwa kotwy zostanie przysypana gruntem i zadarniona. Ostatnim etapem 

budowy będzie montaż elektrowni wiatrowych z gotowych, dowiezionych elementów. 

 

Części elektrowni będą dostarczane na plac budowy specjalistycznymi pojazdami 

przystosowanymi do transportu elementów o dużych rozmiarach. Po okresie budowlanym 

teren techniczny zostanie przygotowany do pełnienia swojej pierwotnej funkcji, tj. funkcji 

rolniczej. Pozostały natomiast teren będzie stanowić obszar elektrowni wiatrowej obejmujący 

teren posadowienia turbiny oraz przyległy plac (teren dla celów konserwacji urządzenia). 

Turbiny zostaną tak zlokalizowane aby nie kolidować ze strefami dróg oraz istniejącą i 

projektowaną zabudową. 
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Kolejne etapy realizacji farmy wiatrowej przedstawiono na poniższych fotografiach. 

Fotografie zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk Sp. z 

o.o. w Kamieńsku. Autorem zdjęć jest EWK Sp. z o.o. 

 
 

 
 

 

Rys. 2 Przygotowanie podłoża pod fundamenty elektrowni 
 

 
Rys. 3 Montaż pierścienia do mocowania turbiny oraz zbrojenie fundamentów 
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Rys. 4 Transport elementów turbiny 

 
Rys. 5 Montaż gotowych elementów turbiny 

 

3.2.3 Użytkowanie terenu w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia 

 

W okresie funkcjonowania parku wiatrowego na potrzeby każdej elektrowni 

wykorzystywany będzie tylko niewielki teren obejmujący obszar posadowienia wieży wraz z 

przyległym placem serwisowym dla ekipy zajmującej się konserwacją wiatraków, placem 

manewrowym i droga dojazdową. Dla pojedynczej turbiny teren wyłączony z użytkowania 

wynosi zazwyczaj ok. 2 000m
2
 czyli łącznie pod wszystkie elektrownie może zostać 

przeznaczony teren o powierzchni ok. 12 000 m
2
. Jednakże inwestor przewidział, że w 

wyniku realizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z elementami infrastruktury 

towarzyszącej wyłączonych z produkcji rolnej będzie łącznie 3,0 ha gruntów rolnych.  

 

3.2.4 Zgodność przedsięwzięcia ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

oraz Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

dla Gminy Dobrodzień zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr III/20/02 

z dnia 12 grudnia 2002r.  
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Zgodnie z zapisami Studium projektowana farma wiatrowa Dobrodzień zostanie w 

całości zlokalizowana w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Poniżej przedstawiono 

wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujący 

rejony planowanej inwestycji (czerwonymi punktami zaznaczono lokalizację poszczególnych 

turbin w ramach farmy wiatrowej Dobrodzień). 
 

 
Rys. 6 Mapa kierunków zagospodarowania przestrzennego [ze:] Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Dobrodzień (2002r.) 

 

Obecnie (stan na styczeń 2011) teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty 

żadnym z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Dobrodzień [patrz: ZAŁACZNIK TEKSTOWY 3]. Nie są również prowadzone prace 

związane z przystąpieniem do sporządzenia MPZP dla obszaru lokalizacji projektowanej 

farmy wiatrowej Dobrodzień.  
 

3.3 Wyprowadzenie energii elektrycznej 
 

Energia elektryczna, wyprodukowana przez poszczególne elektrownie wiatrowe będzie 

wyprowadzana kablowymi liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia SN o napięciu 

roboczym w przedziale 15kV – 30kV do istniejącej stacji transformatorowej GPZ 

Dobrodzień.  
 

Sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN, która będzie spinała wszystkie turbiny 

wiatrowe, nie jest przedsięwzięciem, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie nie jest znany również ostateczny przebieg sieci 

SN, niemniej jednak element ten został również poddany analizie oddziaływania na 

środowisko w ramach niniejszego dokumentu.  
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3.4 Powiązanie poszczególnych turbin w park wiatrowy 
 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę 6 turbin wiatrowych, 

zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień w obrębie miejscowości Rzędowice, Warłów i 

Szemrowice. Wszystkie elektrownie zostaną spięte w jeden zespół wiatrowy poprzez sieć 
kablową SN, odprowadzającą wyprodukowaną energię elektryczną do publicznej sieci 

energetycznej. Ponadto cały park wiatrowy objęty zostanie jedną siecią teletechniczną, 
pozwalającą na kompleksowe sterowanie oraz nadzór nad pracą całego parku wiatrowego. 

Wszystkie elektrownie zostaną podłączone do jednego sterownika głównego, zarządzającego 

ich wspólną pracą. System sterowania uniemożliwia indywidualne potraktowanie każdej z 

elektrowni, gdyż praca poszczególnych elektrowni jest ściśle powiązana z pracą pozostałych 

elektrowni wiatrowych. 

 

Powyższe wymagania w zakresie wyprowadzenia energii oraz sterowania 

poszczególnych turbin wiatrowych powodują, iż całe przedsięwzięcie, polegające na budowie 

6 elektrowni wiatrowych, musi być rozpatrywane całościowo, jako jeden integralny projekt. 

 

3.5 Warianty przedsięwzięcia 
 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt) ustawy OOŚ raport powinien zawierać opis analizowanych 

wariantów, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego 

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 

 

W toku dotychczasowych prac studialnych i projektowych uwzględniających lokalne 

warunki zagospodarowania i ukształtowania terenu, szacowane prędkości wiatru, możliwości 

sieciowe odbioru energii elektrycznej, zaproponowano dwa warianty realizacji 

przedsięwzięcia – wariant proponowany przez inwestora i wariant alternatywny. 

Rozpatrywany był również wariant polegający na zaniechaniu realizacji inwestycji (tzw. 

wariant „zerowy”). 

 

3.5.1 Wariant ‘0” 

 

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest korzystny z uwagi na 

brak nowych źródeł emisji hałasu oraz brak konieczności zajęcia terenów pod inwestycję. 
W przypadku zaniechania przedsięwzięcia zamierzenie inwestora nie zostanie 

zrealizowane, a co za tym idzie gmina oraz mieszkańcy utracą korzyści finansowe (podatki, 

sprzedaż działek lub ich wieloletnia dzierżawa). Utrudniona zostanie również realizacja 

polityki energetycznej państwa w dziedzinie rozwoju energetyki odnawialnej oraz osiągnięcie 

celu akcesyjnego, określającego udział produkcji energii elektrycznej z OZE na 7,5%. 
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3.5.2 Wariant proponowany przez wnioskodawcę – wariant 1 

 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na budowie farmy wiatrowej na 

terenie gminy Dobrodzień w obrębie miejscowości Rzędowice, Warłów i Szemrowice, w 

oparciu o 6 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda, przy łącznej mocy całego zespołu 

wiatrowego do 18MW oraz infrastruktury towarzyszącej (kable elektroenergetyczne 

średniego napięcia, kable światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, 

place postojowe, łuki drogowe). Lokalizacja poszczególnych turbin wiatrowych w wariancie 

proponowanym przez wnioskodawcę, została przedstawiona na ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM 

1. 

 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wynikiem przeprowadzonych prac 

przedprojektowych, w szczególności przeprowadzonych negocjacji z właścicielami działek, 

rocznych badań przyrodniczych oraz analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Uzyskane zgody na dzierżawę działek pod budowę elektrowni wiatrowych gwarantują 
ekonomiczną i prawną wykonalność projektu w przedstawionym przez wnioskodawcę 
kształcie. 

Poszczególne elektrownie wiatrowe zostały zlokalizowane w odległości co najmniej 

500m od zabudowy mieszkaniowej, co ma zapewnić dotrzymanie standardów akustycznych 

środowiska. Lokalizacja turbin może ulec korekcie w granicach działki. 

 

TABELA 3. Odległość zabudowy mieszkaniowej w stosunku do poszczególnych turbin wiatrowych – wariant 

inwestycyjny. 

Oznaczenie turbiny* Odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej 

EW1 
ok. 960 m w kierunku północnym. Zabudowa miejscowości Rzędowice 

(gm. Dobrodzień) 

EW2 
ok. 670 m w kierunku północno-zachodnim. Pojedyncza zabudowa 

zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej nr 901 (gm. Dobrodzień) 

EW3 
ok. 530 m w kierunku północnym. Zabudowa miejscowości Rzędowice 

(gm. Dobrodzień) 

EW4 
ok. 580 m w kierunku północnym. Zabudowa miejscowości Rzędowice – 

kolonia (gm. Dobrodzień). 

EW5 
ok. 530 m w kierunku południowo-zachodnim. Zabudowa miejscowości 

Dąbrowice (gm. Dobrodzień) 

EW6 
ok. 500 m w kierunku północnym. Teren Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Szemrowicach (gm. Dobrodzień).  

* zachowano oryginalną numerację turbin, zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia 

 

Szczegółowe zestawienie parametrów poszczególnych turbin przedstawiono w 

poniższej tabeli. 
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TABELA 4. Parametry techniczne poszczególnych turbin wiatrowych. 

Oznaczenie 
turbiny* 

Nr działki Obręb 
Maksymalna 

moc 

Maksymalna 
wysokość 

całej 
konstrukcji 

Maksymalna 
średnica 
rotora 

Maksymalna 
moc 

akustyczna 

Odległość od 
najbliższej 
zabudowy 

mieszkalnej 

EW1 514/134 Rzędowice 3MW 190m 112m 106,5dB(A) 960m 

EW2 509/134 Rzędowice 3MW 190m 112m 106,5dB(A) 670m 

EW3 44 Rzędowice 3MW 190m 112m 106,5dB(A) 530m 

EW4 503/134 Rzędowice 3MW 190m 112m 106,5dB(A) 580m 

EW5 564/202 Szemrowice 3MW 190m 112m 106,5dB(A) 530m 

EW6 102/10 Szemrowice 3MW 190m 112m 106,5dB(A) 500m 

* zachowano oryginalną numerację turbin, zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia 

 

Obowiązujące na terenie kraju przepisy nie regulują dopuszczalnej odległości 

lokalizacji turbin wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Jedynym wskaźnikiem w tym 

wypadku jest konieczność dotrzymania standardów akustycznych. Stosowane obecnie 

rozwiązania techniczne, w tym moderowanie trybu pracy elektrowni wiatrowych, pozwalają 
na ograniczenie ich uciążliwości akustycznych poniżej 400m. Założenie takie było podstawą 
dla wyboru lokalizacji pod poszczególne turbiny wiatrowe. W przypadku projektowanej 

farmy wiatrowej Dobrodzień minimalna odległość turbin wiatrowych od terenów 

mieszkalnych wynosi 500m. Działanie takie podyktowane zostało uwarunkowaniami 

planistycznymi oraz troską o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców najbliższych 

miejscowości. 

 

Uzasadnienie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę: 
 

• spośród 2 rozpatrywanych wariantów lokalizacyjnych pozwala na realizację inwestycji 

przy jednoczesnej minimalizacji skutków oddziaływania przedsięwzięcia, 

• wariant ten jest zlokalizowany poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym poza 

obszarami chronionymi na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, a więc 

stwarza mniejsze zagrożenie dla przyrody, niż inne rozpatrywane warianty 

lokalizacyjne, 

• wariant ten jest zlokalizowany w odpowiedniej odległości od terenów zabudowanych, 

co pozwala na dotrzymanie norm dotyczących emisji hałasu i pól 

elektromagnetycznych, 

• wariant ten jest zlokalizowany na działkach, dla których nie ma przeciwwskazań do 

lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej, 

• teren przedsięwzięcia z powodzeniem może być w dalszym ciągu wykorzystywany do 

uprawy rolnej, łąki lub pastwiska wyłączając z użytkowania teren fundamentu turbiny 

wiatrowej, drogę dojazdową, place manewrowe i zatoki postojowe 

• w rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obiekty 

użyteczności publicznej (szkoły, cmentarze itp.), opieki medycznej (przychodnie, 
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szpitale), tereny turystyczno-rekreacyjne oraz obszary ważne z punktu widzenia 

wartości kulturowo-historycznych lub naukowych 

• rejon planowanego przedsięwzięcia nie narusza siedlisk ptaków 

• jego realizacja nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na elementy 

przyrodnicze środowiska (w tym na cele i przedmiot ochrony najbliższych obszarów 

Natura 2000 oraz ich integralność),  
 

3.5.3 Racjonalny wariant alternatywny – wariant 2  

 

Jako racjonalny wariant alternatywny (wariant 2) rozpatrywano budowę farmy 

wiatrowej opartej o 6 turbin wiatrowych, a więc w tej samej konfiguracji przestrzennej jak w 

wariancie inwestycyjnym, jednak o łącznej mocy ograniczonej do 9MW. Poszczególne 

turbiny charakteryzowałyby się następującymi parametrami: 

 

• moc maksymalna: do 1,5MW, 

• średnica wirnika: do 100m, 

• wysokość wieży: do 100m, 

• wysokość całkowitej konstrukcji: do 150m. 

 

Zmniejszenie mocy turbin i zastosowanie urządzeń o mniejszych rozmiarach wpływa 

korzystnie na środowisko ze względów krajobrazowych oraz w związku z mniejszym 

zasięgiem emisji hałasu, jednak efekt ten jest niewielki w stosunku do utraconej możliwości 

produkcji odnawialnej energii elektrycznej. 

 

3.5.4 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów 

 

Poniżej przedstawiono opis bezpośredniego oddziaływania rozpatrywanych wariantów 

przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska na etapie budowy, eksploatacji i 

likwidacji, zarówno dla wariantu wskazanego przez inwestora jak i dla rozpatrywanego 

racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu polegającego na zaniechaniu realizacji 

przedsięwzięcia (wariant 0).  

 

ETAP BUDOWY 
 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Fauna, flora, 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Etap budowy wiąże się z koniecznością wykonania 

prac ziemnych, których efektem będzie zniszczenie 

powierzchni terenu czynnej biologicznie. Również 
sam montaż turbin będzie się wiązał z ruchem 

pojazdów (w tym z zajęciem terenu pod dźwig). Przy 

zakładanej budowie do 6 turbin łączna powierzchnia 

terenu narażona na zniszczenie wyniesie 1,2ha, 

natomiast powierzchnia tereny wyłączona z produkcji 

rolnej – ok. 3,0ha. 

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza nie 
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wykazała występowania w miejscach lokalizacji 

turbin zbiorowisk roślinnych o wyższych walorach 

przyrodniczych. Nie stwierdzono również 
występowania chronionych i rzadkich gatunków 

roślin. Rejon planowanego przedsięwzięcia nie 

znajduje się również w obszarze chronionych siedlisk 

ptaków.  

Stwierdzone gatunki zwierząt nie będą w znaczący 

sposób zagrożone pracami budowlanymi. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Podobnie jak w przypadku wariantu inwestycyjnego, 

dojdzie do zajęcia terenu powierzchni 1,2ha, nie 

przewiduje się natomiast istotnych oddziaływań 
względem flory i fauny. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania.  

 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Tereny cenne przyrodniczo tym obszary NATURA 

2000 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W wariancie 1 nie przewiduje się oddziaływań na  

tereny cenne przyrodniczo w tym obszary NATURA 

2000. Żadne z przewidywanych prac budowlanych nie 

będą prowadzone na obszarach chronionych.  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wariancie 2 nie przewiduje się oddziaływań na  

tereny cenne przyrodniczo w tym obszary NATURA 

2000. Żadne z przewidywanych prac budowlanych nie 

będą prowadzone na obszarach chronionych.  

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania.  

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Powierzchnia ziemi 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W wariancie 1 zostaną zajęte tereny które aktualnie 

pokryte są zbiorowiskami nitrofilnych pól uprawnych. 

Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi obejmie 

łącznie dla 6 turbin ok. 1,2ha. Powierzchnia ta 

zostanie zajęta pod fundamenty oraz place 

manewrowe dla służb serwisowych. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wariancie 2 zostaną zajęte tereny które aktualnie 

pokryte zbiorowiskami nitrofilnych pól uprawnych. 

Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi obejmie 

łącznie dla 6 turbin ok 1,2ha. Powierzchnia ta zostanie 

zajęta pod fundamenty oraz place manewrowe dla 

służb serwisowych. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania.  

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Klimat i krajobraz 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Etap budowy z uwagi na swój krótki charakter nie 

będzie  miał wpływu na krajobraz. Etap realizacji 
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inwestycji w wariancie 1 nie będzie miał 

bezpośredniego i pośredniego wpływu na klimat. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wariancie 2 również nie przewiduje się 
oddziaływań na  ten komponent środowiska.  

Etap realizacji inwestycji w wariancie 2  nie będzie 

miał bezpośredniego i pośredniego wpływu na klimat. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania.  

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja zanieczyszczeń / powietrze 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana 

ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych pojazdów 

transportujących materiały budowlane oraz samą 
turbinę wiatrową. Przewidywany jest również wzrost 

emisji pyłów związany z pracami ziemnymi. 

Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu budowy. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana 

ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych pojazdów 

transportujących materiały budowlane oraz samą 
turbinę wiatrową. Przewidywany jest również wzrost 

emisji pyłów związany z pracami ziemnymi. 

Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu budowy.  

Z uwagi na taką samą liczbę turbin, ładunek 

emitowanych do powietrza substancji w tym 

wariancie będzie porównywalny do wariantu 1. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania.  

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja hałasu / klimat akustyczny 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Realizacja inwestycji będzie związana przede 

wszystkim z ruchem transportowym, a co za tym 

idzie, również wynikającą z ruchu samochodowego 

uciążliwością akustyczną. Sam transport turbiny 

odbywa się przy pomocy dłużyc i podzielony jest na 

kilka etapów. Największy ruch generowany będzie 

przez transport materiałów budowlanych, w tym 

głównie betonu na potrzeby budowy fundamentu. Po 

zakończeniu budowy uciążliwość akustyczna 

związana z ruchem transportowym ustanie. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Realizacja inwestycji będzie związana przede 

wszystkim z ruchem transportowym, a co za tym 

idzie, również wynikającą z ruchu samochodowego 

uciążliwością akustyczną. Sam transport turbiny 

odbywa się przy pomocy dłużyc i podzielony jest na 

kilka etapów. Największy ruch generowany będzie 

przez transport materiałów budowlanych, w tym 

głównie betonu na potrzeby budowy fundamentu. Po 

zakończeniu budowy uciążliwość akustyczna 

związana z ruchem transportowym ustanie. 
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Z uwagi na większą liczbę turbin a więc dłuższy czas 

budowy oddziaływanie akustyczne w tym wariancie 

będzie dłuższe w porównaniu do wariantu 1. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania.  

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja odpadów 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Na etapie budowy powstawać będą głównie odpady 

związane z budową dróg dojazdowych (w tym 

związane z dostosowaniem istniejących dróg do 

transportu turbin wiatrowych dłużycami). Szacuje się, 
że odpady te powstaną w ilości ok. 900 Mg na cały 

okres budowy. 

Z budową fundamentów wież, montażem elektrowni 

oraz montażem przyłączy energetycznych będzie się 
wiązało powstawanie odpadów w łącznej ilości ok. 

60Mg. – beton oraz gruz budowlany 

Z budową fundamentów będzie się wiązało powstanie 

mas ziemnych w ilości ok. 6000m3.  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Z budową fundamentów wież, montażem elektrowni 

oraz montażem przyłączy energetycznych będzie się 
wiązało powstawanie odpadów w łącznej ilości ok. 

60Mg. – beton oraz gruz budowlany 

Z budową fundamentów będzie się wiązało powstanie 

mas ziemnych w ilości ok. 6000m3.  

Wielkości te są praktycznie niezależne od mocy 

turbin, a więc będą podobne w obu wariantach. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie powstaną 
odpady. 

 
 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja ścieków 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Na etapie budowy przedsięwzięcia powstawać będą 
wyłącznie ścieki socjalne, związane z bytnością na 

terenie budowy pracowników. Ścieki te będą zbierane 

w szczelnych zbiornikach (najczęściej stanowiących 

wyposażenie przenośnych kabin sanitarnych typu 

TOI-TOI).  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Na etapie budowy przedsięwzięcia powstawać będą 
wyłącznie ścieki socjalne, związane z bytnością na 

terenie budowy pracowników. Ścieki te będą zbierane 

w szczelnych zbiornikach (najczęściej stanowiących 

wyposażenie przenośnych kabin sanitarnych typu 

TOI-TOI). 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie powstaną 
ścieki. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja promieniowania  

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Nie prognozuje się oddziaływań w tym zakresie na 
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etapie prowadzenia prac budowlanych. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Nie prognozuje się oddziaływań w tym zakresie na 

etapie prowadzenia prac budowlanych. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie powstaną 
ścieki. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływanie na ludzi  

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Etap realizacji przedsięwzięcia może prowadzić do 

zwiększenia uciążliwości akustycznej oraz 

uciążliwościami wynikającymi z pylenia wtórnego. 

Uciążliwość ta będzie związana głównie z ruchem 

samochodowym i ustąpi po zakończeniu inwestycji.  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Etap realizacji przedsięwzięcia może prowadzić do 

zwiększenia uciążliwości akustycznej oraz 

uciążliwościami wynikającymi z pylenia wtórnego. 

Uciążliwość ta będzie związana głównie z ruchem 

samochodowym i ustąpi po zakończeniu inwestycji. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływania transgraniczne   

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Nie prognozuje się tego rodzaju oddziaływań. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Nie prognozuje się tego rodzaju oddziaływań. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływania związane z poważną awarią 
przemysłową. 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W związku z realizacją przedsięwzięcia nie powstanie 

ryzyko zagrożenia poważną awarią przemysłową. 
Niemniej jednak można się spodziewać zwiększenia 

ryzyka zdarzeń o charakterze wypadkowym, np. 

zderzenia lub awarie pojazdów transportujących, 

upadek elementów konstrukcyjnych wieży lub turbiny 

podczas montażu, przewrócenie się dźwigu. 

Podstawową zasadą w tym wypadku jest zasada 

zapobiegania, tj. podjęcia wszelkich możliwych 

działań zabezpieczających (w szczególności 

bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP w trakcie 

robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu 

budowy w trakcie prac wysokościowych). 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Podobnie jak w przypadku wariantu 1, również 
realizacja wariantu 2 będzie obarczona zwiększonym 

ryzykiem wystąpienia wypadków w porównaniu do 

wariantu 0. Niezależnie od realizowanego ostatecznie 

wariantu, obowiązują te same zasady zachowania 

bezpieczeństwa. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
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oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Konflikty społeczne 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W oparciu o dotychczasowe doświadczenia stwierdza 

się, że etap budowy nie wywołuje konfliktów 

społecznych. Najczęściej jedynie lokalne społeczności 

wykazują duże zainteresowanie pracami budowlanymi 

(w szczególności montażem turbin i ich transportem). 

Powoduje to konieczność podjęcia dodatkowych 

działań zabezpieczających przed ewentualnym 

wypadkiem. 

W przypadku wystąpienia konfliktu, prognozuje się, 
że jego źródłem może być uciążliwość związana z 

transportem materiałów budowlanych.  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Podobnie jak w przypadku wariantu 1, również dla 

wariantu 2 nie przewiduje się wystąpienia konfliktów 

społecznych na etapie realizacji inwestycji. 

Wariant 0  Z uwagi na brak działań inwestycyjnych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

ETAP FUNKCJONOWANIA 
 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Fauna, flora, 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Z funkcjonowaniem zespołów wiatrowych wiąże się 
bezpośrednie oddziaływanie na ornitofaunę i 

chiropterofaunę. W przypadku przedmiotowej 

inwestycji, przeprowadzony monitoring 

ornitologiczny i chiropterologiczny wykazał, iż 
projektowana farma wiatrowa nie będzie stanowiła 

zagrożenia dla ptaków i nietoperzy, niemniej jednak 

zaleca się prowadzenie badań monitoringowych 

również w trakcie eksploatacji. Projektowane turbiny 

nie zostaną posadowione na trasach przelotów ptaków 

i nietoperzy, nie spowodują również zniszczenia 

siedlisk. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W przypadku wariantu 2 oddziaływanie na ptaki i 

nietoperze będzie tożsame z wariantem 1. Wszystkie 

turbiny zostaną zlokalizowane poza trasami przelotów 

ptaków i nietoperzy. Nie dojdzie również do 

zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych.  

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Tereny cenne przyrodniczo w tym obszary NATURA 

2000 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W wariancie 1 nie przewiduje się oddziaływań na  

tereny cenne przyrodniczo w tym obszary NATURA 

2000. Przedsięwzięcie nie spowoduje zajęcia siedlisk 

przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 
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zwierząt, nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla 

których ochrony zostały powołane obszary chronione, 

a także nie pogorszy integralności sieci obszarów 

NATURA 2000.    

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wariancie 2 również nie przewiduje się 
oddziaływań na  tereny cenne przyrodniczo w tym 

obszary NATURA 2000. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Powierzchnia ziemi 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi obejmie 

łącznie dla 6 turbin ok. 1,2ha. Powierzchnia ta 

zostanie zajęta pod fundamenty oraz place 

manewrowe dla służb serwisowych. W trakcie 

eksploatacji przedsięwzięcia nie dojdzie do 

zwiększenia zajętej powierzchni terenu. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W przypadku realizacji wariantu 2 trwałe zajęcie 

terenu obejmie obszar o łącznej powierzchni ok. 

1,2ha. Zajęte zostaną wyłącznie grunty rolne, przy 

czym nie dojdzie do zajęcia gruntów o wysokiej klasie 

bonitacyjnej. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Klimat i krajobraz 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W wariancie 1 nie przewiduje się istotnych 

negatywnych oddziaływań na  krajobraz. Wszystkie 

turbiny zostaną zlokalizowane na terenach o niskich 

walorach krajobrazowych. Nie przewiduje się 
lokalizacji turbin na terenach cennych krajobrazowo. 

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ 

na ograniczenie ilości spalanych nieodnawialnych 

źródeł energii, a przez to przyczyni się do 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w 

tym dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków 

azotu.  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wariancie 2 nie przewiduje się istotnych 

negatywnych oddziaływań na  krajobraz. Wszystkie 

turbiny zostaną zlokalizowane na terenach o niskich 

walorach krajobrazowych. Zastosowanie turbin o 

niższych wymiar powinno powodować mniejsze 

oddziaływanie krajobrazowe aniżeli w wariancie 1, 

niemniej jednak sam fakt realizacji turbin będzie w 

tym wypadku kluczowym elementem wpływającym 

na krajobraz. 

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ 

na ograniczenie ilości spalanych nieodnawialnych 

źródeł energii, a przez to przyczyni się do 
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ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w 

tym dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków 

azotu. W porównaniu do wariantu 1 wpływ ten będzie 

o połowę mniejszy z uwagi na niższą zakładaną moc 

turbin. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja zanieczyszczeń / powietrze 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Z funkcjonowaniem farm wiatrowych nie wiąże się 
problematyka emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Produkcja energii z wykorzystaniem siły wiatru 

przekłada się jednak na zmniejszenie zużycia 

surowców energetycznych, a co za tym idzie na 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w 

tym gazów cieplarnianych. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Wariant 2 jest mniej korzystny gdyż z uwagi na niższą 
moc turbin będzie generował mniejszą ilość energii 

odnawialnej. Tym samym przyczyni się w mniejszym 

stopniu do ograniczenia zużycia nieodnawialnych 

energetycznych surowców kopalnych. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja hałasu / klimat akustyczny 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Lokalizacja poszczególnych turbin wiatrowych w 

odległości powyżej 530m od zabudowań 
mieszkalnych powoduje, że możliwe jest dotrzymanie 

standardów akustycznych na terenach chronionych. W 

przypadku wszystkich 6 turbin zostaną one 

posadowione co najmniej w takiej odległości, przy 

czym odległość większości turbin od terenów 

mieszkalnych będzie oscylowała w granicach 500-650 

m. Przeprowadzone modelowanie wykazało, że 

oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia w 

wariancie wskazanym przez inwestora nie spowoduje 

naruszenia standardów klimatu akustycznego. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W przypadku wariantu alternatywnego, dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku również nie zostanie 

naruszony. Zastosowanie turbin o niższych mocach 

ale jednocześnie o niższych wieżach spowoduje, że 

sumaryczne oddziaływanie akustyczne będzie 

porównywalne do wariantu 1. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja odpadów 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Na etapie eksploatacji farmy wiatrowej powstają 
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wyłącznie odpady związane z serwisowaniem turbin 

(oleje, smary). Odpady przekazywane będą 
podmiotom posiadającym wymagane prawem 

zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Nie 

przewiduje się negatywnych oddziaływań. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wariancie 2 powstawać będą analogiczne odpady, 

w tych samych ilościach, jak w wariancie 1. Odpady 

przekazywane będą podmiotom posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie 

odpadami. Nie przewiduje się negatywnych 

oddziaływań. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie będą 
powstawać odpady. 

 
 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja ścieków 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą 
powstawały wyłącznie czyste wody opadowe i 

roztopowe, które będą swobodnie infiltrowały w głąb 

gruntu. Proces odprowadzania wód nie zostanie 

naruszony. Nie przewiduje się negatywnych 

oddziaływań. 
Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Również w wariancie 2 będą powstawały wyłącznie 

czyste wody opadowe i roztopowe, które będą 
swobodnie infiltrowały do gruntu. Nie przewiduje się 
negatywnych oddziaływań. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie będą 
powstawać wody opadowe i roztopowe. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja promieniowania  

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Turbiny wiatrowe oraz sieć energetyczna średniego 

napięcia, którą jest wyprowadzana energia 

elektryczna, nie są źródłem pola 

elektromagnetycznego, które mogłoby zagrażać 
środowisku. Jedynym źródłem pola 

elektromagnetycznego o poziomach mogących mieć 
jakikolwiek wpływ na środowisko, są linie 

energetyczne i stacje transformatorowe wysokich 

napięć. Urządzenia takie, mimo, że nie są objęte 

wnioskiem, będą stanowiły część systemu 

energetycznego związanego z projektem. Realizacja 

linii energetycznej i stacji transformatorowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami nie będzie 

stwarzać zagrożenia dla środowiska. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Również w przypadku wariantu 2 turbiny wiatrowe i 

sieć energetyczna średniego napięcia nie spowoduje 

zagrożenia dla środowiska. Pozostałe elementy 

systemu energetycznego (linia energetyczna i stacja 

transformatorowa), przy prawidłowej realizacji 

również nie będzie stanowiła zagrożenia dla 
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środowiska. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie będą 
występować oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływanie na ludzi  

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Oddziaływanie farmy wiatrowej na ludzi wiązane jest 

głównie z oddziaływaniem akustycznym oraz w 

mniejszym stopniu z oddziaływaniem krajobrazowym 

i oddziaływaniem tzw. „efektu migotania cienia”.  

W przypadku realizacji przedsięwzięcia w wariancie 

1, lokalizacja turbin w znacznej odległości od terenów 

mieszkalnych zapewnią dotrzymanie standardów 

akustycznych środowiska. Farma wiatrowa nie będzie 

również stanowić uciążliwości w zakresie efektu 

migotania cienia. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Również w tym wariancie nie dojdzie do naruszenia 

standardów akustycznych środowiska. Lokalizacja 

turbin z dala od terenów mieszkalnych zapewni 

również, iż potencjalny efekt migotania cienia nie 

będzie stanowił uciążliwości. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływania transgraniczne   

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Nie prognozuje się tego rodzaju oddziaływań. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Nie prognozuje się tego rodzaju oddziaływań. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływania związane z poważną awarią 
przemysłową. 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Farma wiatrowa nie kwalifikuje się do zakładów o 

dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. Do zagrożeń 
związanych z funkcjonowaniem turbin wiatrowych 

należą ich awarie lub upadki. Zdarzenia takie są 
jednak mało prawdopodobne (zaledwie kilka 

odnotowanych tego typu przypadków w skali świata), 

a oddalenie turbin wiatrowych od terenów 

mieszkalnych minimalizuje zagrożenie dla zdrowia i 

życia mieszkańców. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W przypadku wariantu 2, prawdopodobieństwo 

wystąpienia zdarzeń awaryjnych porównywalne do 

wariantu 1. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 
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Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Konflikty społeczne 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W trakcie prac przedprojektowych oraz spotkań 
negocjacyjnych nie ujawniono konfliktów 

społecznych. W trakcie dotychczasowego  

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach również nie ujawniły się osoby 

sprzeciwiające się realizacji inwestycji.  

Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją 
farm wiatrowych wskazują, że możliwe jest 

ujawnienie się konfliktów społecznych w trakcie 

trwania procedury oceny oddziaływania na 

środowisko.  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Podobnie jak w przypadku wariantu 1, również 
realizacja wariantu 2 może spowodować ujawnienie 

się konfliktów społecznych. Wniosek tak poparty jest 

dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z 

realizacją farm wiatrowych w całym kraju. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
konflikty. 

 
ETAP LIKWIDACJI 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Fauna, flora, 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W wyniku likwidacji przedsięwzięcia dojdzie do 

przywrócenia stanu terenu, który z czasem zostanie 

samoczynnie zasiedlony przez gatunki występujące w 

sąsiedztwie.  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Również w wariancie 2 likwidacja przedsięwzięcia 

spowoduje przywrócenie stanu terenu, który z czasem 

zostanie samoczynnie zasiedlony przez gatunki 

występujące w sąsiedztwie. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Tereny cenne przyrodniczo tym obszary NATURA 

2000 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W wyniku likwidacji przedsięwzięcia, w wariancie 1, 

nie przewiduje się oddziaływań na  tereny cenne 

przyrodniczo w tym obszary NATURA 2000 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wyniku likwidacji przedsięwzięcia, w wariancie 2, 

nie przewiduje się oddziaływań na  tereny cenne 

przyrodniczo w tym obszary NATURA 2000 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Powierzchnia ziemi 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W wyniku likwidacji przedsięwzięcia powierzchnia 

ziemi zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wyniku likwidacji przedsięwzięcia powierzchnia 
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ziemi zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 
 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Klimat i krajobraz 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Likwidacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z 

koniecznością zastąpienia farmy wiatrowej innym 

źródłem energii, odpowiadającej co najmniej mocy 

likwidowanej farmy wiatrowej. Z uwagi na długi czas 

eksploatacji farmy wiatrowej (20-30 lat), 

najprawdopodobniej dostępne będą bardziej 

efektywne źródła energii, oparte o energię 
odnawialną. 
Pod względem krajobrazowym, likwidacja turbin 

wiatrowych, spowoduje przywrócenie krajobrazu do 

stanu przed realizacją inwestycji. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wariancie alternatywnym wystąpią identyczne 

oddziaływania jak w przypadku wariantu 1. 

Likwidacja farmy wiatrowej spowoduje przywrócenie 

pierwotnego krajobrazu. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja zanieczyszczeń / powietrze 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Likwidacja przedsięwzięcia będzie się wiązała 

głównie z emisją pyłów, w tym PM10, oraz emisją 
zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw w 

silnikach spalinowych pojazdów. Po zakończeniu 

procesu likwidacji, uciążliwości te ustaną. 
Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Likwidacja przedsięwzięcia będzie się wiązała 

głównie z emisją pyłów, w tym PM10, oraz emisją 
zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw w 

silnikach spalinowych pojazdów. Po zakończeniu 

procesu likwidacji, uciążliwości te ustaną. 
Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 

oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja hałasu / klimat akustyczny 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie się 
charakteryzował podobną uciążliwością jak etap 

realizacji. W przypadku wariantu 1 nie przewiduje się, 
aby uciążliwość ta mogła powodować zagrożenie 

zdrowia lub życia mieszkańców najbliższych terenów 

mieszkalnych. Po zakończeniu likwidacji farmy 

wiatrowej stan klimatu akustycznego zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) W wyniku likwidacji przedsięwzięcia w wariancie 2, 

podobnie jak w wariancie 1, po zakończeniu 
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likwidacji farmy wiatrowej stan klimatu akustycznego 

zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja odpadów 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą 
głównie odpady związane z demontażem turbin 

wiatrowych oraz rozbiórką dróg i placów. Do 

najważniejszych grup odpadów będą należały odpady 

budowlane, odpady z budowy i remontu dróg oraz 

odpady elektryczne i elektroniczne, które muszą 
zostać poddane odpowiednim procesom 

unieszkodliwienia. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą 
głównie odpady związane z demontażem turbin 

wiatrowych oraz rozbiórką dróg i placów. Do 

najważniejszych grup odpadów będą należały odpady 

budowlane, odpady z budowy i remontu dróg oraz 

odpady elektryczne i elektroniczne, które muszą 
zostać poddane odpowiednim procesom 

unieszkodliwienia. Ilość odpadów, w przypadku 

wariantu 2, będzie porównywalna jak dla wariantu 1. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie powstaną 
odpady. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja ścieków 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą 
wyłącznie ścieki socjalne, związane z bytnością na 

terenie budowy pracowników. Ścieki te będą zbierane 

w szczelnych zbiornikach (najczęściej stanowiących 

wyposażenie przenośnych kabin sanitarnych typu 

TOI-TOI).  

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Na etapie budowy przedsięwzięcia powstawać będą 
wyłącznie ścieki socjalne, związane z bytnością na 

terenie budowy pracowników. Ścieki te będą zbierane 

w szczelnych zbiornikach (najczęściej stanowiących 

wyposażenie przenośnych kabin sanitarnych typu 

TOI-TOI). 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie powstaną 
ścieki. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Emisja promieniowania  

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie prognozuje 

się oddziaływań w tym zakresie. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie prognozuje 

się oddziaływań w tym zakresie. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
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oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływanie na ludzi  

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Etap likwidacji przedsięwzięcia może prowadzić do 

zwiększenia uciążliwości akustycznej. Uciążliwość ta 

będzie związana głównie z ruchem samochodowym i 

ustąpi po zakończeniu prac likwidacyjnych. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Etap likwidacji przedsięwzięcia może prowadzić do 

zwiększenia uciążliwości akustycznej. Uciążliwość ta 

będzie związana głównie z ruchem samochodowym i 

ustąpi po zakończeniu prac likwidacyjnych. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływania transgraniczne   

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Nie prognozuje się tego rodzaju oddziaływań. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Nie prognozuje się tego rodzaju oddziaływań. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 

 

 

Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Oddziaływania związane z poważną awarią 
przemysłową. 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) W związku z likwidacją przedsięwzięcia nie 

powstanie ryzyko zagrożenia poważną awarią 
przemysłową. Niemniej jednak można się spodziewać 
zwiększenia ryzyka zdarzeń o charakterze 

wypadkowym, np. zderzenia lub awarie pojazdów 

transportujących, upadek elementów konstrukcyjnych 

wieży lub turbiny podczas demontażu, przewrócenie 

się dźwigu. Podstawową zasadą w tym wypadku jest 

zasada zapobiegania, tj. podjęcia wszelkich 

możliwych działań zabezpieczających (w 

szczególności bezwzględne przestrzeganie przepisów 

BHP w trakcie robót budowlanych oraz 

zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prac 

wysokościowych). 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Podobnie jak w przypadku wariantu 1, również 
likwidacja przedsięwzięcia w wariancie 2 będzie 

obarczona zwiększonym ryzykiem wystąpienia 

wypadków. Niezależnie od realizowanego ostatecznie 

wariantu, obowiązują te same zasady zachowania 

bezpieczeństwa. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
oddziaływania. 
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Rodzaj oddziaływania/komponent środowiska Konflikty społeczne 

Wariant 1 (wskazany przez inwestora) Nie przewiduje się konfliktów społecznych na etapie 

likwidacji. 

Wariant 2 (racjonalny wariant alternatywny) Nie przewiduje się konfliktów społecznych na etapie 

likwidacji. 

Wariant 0  Z uwagi na brak elektrowni wiatrowych nie wystąpią 
konflikty społeczne. 

 

Poniżej przedstawiono podsumowanie oddziaływań w obu analizowanych wariantach 

lokalizacyjnych na środowisko na etapie funkcjonowania farmy wiatrowej. Każdemu z 

komponentów środowiska przypisano rodzaj oddziaływania, jego istotność oraz stopień 
pewności prognozy. Na podstawie rodzaju i istotności oddziaływania, przypisano wartość 
punktową. Suma punktów odpowiada ocenie przedsięwzięcia pod względem oddziaływania 

na środowisko, przy czym im wyższa wartość punktowa – tym rozpatrywany wariant 

przedsięwzięcia jest bardziej niekorzystny dla środowiska. 

 

Rodzaj oddziaływania 
 oddziaływanie pozytywne (+) 

 brak oddziaływania 

 oddziaływanie negatywne (-) 

 
Istotność oddziaływania (liczba punktów) 

N - oddziaływanie nieznaczące (± 1 pkt) 

U - oddziaływanie umiarkowane (± 2 pkt) 

Z – oddziaływanie znaczące (± 3 pkt) 

K – oddziaływanie krytyczne (wymagające działań kompensacyjnych lub rozwiązań pozwalających na 

dotrzymanie standardów jakości środowiska) (± 5 pkt) 

 
Stopień pewności prognozowania 
            wysoki 

            średni 

            niski 

 

Komponent  środowiska objęty 
oddziaływaniem / rodzaj emisji 

Oddziaływanie na komponent środowiska 
rodzaj i nasilenie oraz pewność prognozowania 

Wariant 1 Wariant 2 

Ludzie 
 

N 
 

N 

Fauna bez awifauny i chiropterofauny 
  

Awifauna 
 

 
 

 

Chiropterofauna 
 

 
 

 

Flora 
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Siedliska chronione 
  

Obszary chronione w tym NATURA 2000 
  

Krajobraz 
 

N 
 

N 

Powierzchnia ziemi i gleby 
  

Wody powierzchniowe i podziemne 
  

Emisja ścieków 
  

Emisja odpadów 
  

Klimat akustyczny / emisja hałasu 
 

N 
 

N 

Emisja promieniowania 

elektromagnetycznego 

  

Powietrze atmosferyczne / emisja 

zanieczyszczeń 

  

Klimat 
 

U 
 

U 

Podsumowanie -1 -1 

 

 Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że dwa warianty charakteryzują się 
zbliżonym oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska. W każdym wypadku 

zauważalny będzie wpływ na poszczególne elementy środowiska, niemniej jednak 

każdorazowo uciążliwość przedsięwzięcia będzie minimalizowana. 

W związku z powyższym jako wariant bardziej korzystny dla środowiska należy 

uznać wariant inwestycyjny tj. wariant budowy farmy wiatrowej w oparciu o 6 turbin 

wiatrowych o łącznej mocy do 18MW. Wariant ten, przy niemalże jednakowym obciążeniu 

środowiska jak wariant alternatywny, pozwala na realizację celu założonego przez Inwestora. 

 

3.5.5 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z jego uzasadnieniem 

 

Jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznano wariant inwestycyjny. Wariant 

ten zakłada uruchomienie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, na terenie gminy 

Dobrodzień w obrębie miejscowości Szemrowice, Warłów i Rzędowice.  

 

Uzasadnienie wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska: 

• wariant inwestycyjny pozwala na produkcję energii odnawialnej przy 

jednoczesnym wyeliminowaniu potencjalnych negatywnych oddziaływań na 
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środowisko oraz minimalizacji oddziaływań, których nie można całkowicie 

wyeliminować, 

• wariant inwestycyjny pozwala na realizacje przedsięwzięcia a więc wpisuje się 
jako narzędzie służące ochronie środowiska w zapisy Dyrektywy 2009/28/WE 

jako przedsięwzięcie mające na celu wykorzystanie odwianych źródeł energii 

do produkcji energii a więc jest narzędziem w pakiecie środków koniecznych 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia postanowień Protokołu z 

Kioto, 

• wariant ten jest zlokalizowany poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym 

poza obszarami chronionymi na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody,  

• wariant ten jest zlokalizowany w odpowiedniej odległości od terenów 

zabudowanych, co pozwala na dotrzymanie norm dotyczących emisji hałasu i 

pól elektromagnetycznych, 

• wariant ten jest zlokalizowany na działkach, dla których nie ma 

przeciwwskazań do lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej, 

• teren przedsięwzięcia z powodzeniem może być w dalszym ciągu 

wykorzystywany do uprawy rolnej, łąki lub pastwiska wyłączając z 

użytkowania teren fundamentu turbiny wiatrowej, drogę dojazdową, place 

manewrowe i zatoki postojowe 

• w rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obiekty 

użyteczności publicznej (szkoły, cmentarze itp.), opieki medycznej 

(przychodnie, szpitale), tereny turystyczno-rekreacyjne oraz obszary ważne z 

punktu widzenia wartości kulturowo-historycznych lub naukowych 

• rejon planowanego przedsięwzięcia nie narusza siedlisk ptaków 

• jego realizacja nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na 

elementy przyrodnicze środowiska (w tym na cele i przedmiot ochrony 

najbliższych obszarów Natura 2000 oraz ich integralność),  

• wariant inwestycyjny ma uzasadnienie ekonomiczne i formalno-prawne z 

tytułu nabywania praw do gruntów. 

 

3.5.6 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 
 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7) ustawy OOŚ raport powinien zawierać uzasadnienie 

proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 

środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w lit. a – d; 
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Oddziaływanie na ludzi 

W przypadku wariantu wskazanego przez inwestora, lokalizacja poszczególnych turbin 

wiatrowych pozwala na realizację rozwiązań, gwarantujących dotrzymanie standardów 

akustycznych środowiska. Żadna z 6 turbin wiatrowych nie znajdzie się w takiej odległości od 

zabudowy mieszkalnej, aby możliwe było występowanie na terenach zamieszkałych 

poziomów hałasu wyższych niż dopuszczalne. Projektowana farma wiatrowa nie będzie 

również źródłem pola elektromagnetycznego, którego poziom mógłby zagrażać zdrowiu. 

Wykonane symulacje wykazały, że projektowana farma wiatrowa nie będzie stanowiła 

uciążliwości w zakresie tzw. „efektu migotania cienia”. Zjawisko to będzie okresowo 

występowało, jednak czas jego trwania będzie tak krótki, że nie spowoduje uciążliwości dla 

mieszkańców najbliższych okolic.  

 

Oddziaływanie na rośliny 

Wszystkie projektowane turbiny wiatrowe zostały zlokalizowane na terenach o niskich 

walorach przyrodniczych. Zajęcie terenu pod budowę elektrowni wiatrowych będzie się 
wiązało ze zniszczeniem siedlisk, niemniej jednak są to nitrofilne zbiorowiska pól 

uprawnych, typowych dla gruntów ornych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

ocenia się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu 

na roślinność. 
 

Oddziaływanie na zwierzęta 

Do najistotniejszych oddziaływań na zwierzęta należą oddziaływania turbin wiatrowych na 

ptaki i nietoperze. Wykonane roczne badania monitoringowe na terenie lokalizacji 

projektowanej farmy wiatrowej wykazały, iż teren ten nie posiada istotnego znaczenia dla 

ptaków i nietoperzy, a lokalizacja farmy wiatrowej nie będzie miała znaczącego negatywnego 

wpływu na te grupę zwierząt. Szacunkowa liczba kolizji z ptakami wyniesie ok. 1-1,5 kolizji / 

rok na pojedynczą turbinę. Szacunkowa liczba kolizji z nietoperzami jest trudna do 

oszacowania, głównie ze względu na bardzo niską aktywność nietoperzy w rejonie lokalizacji 

poszczególnych turbin wiatrowych. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na pozostałe zwierzęta, w tym ssaki, 

gady i płazy. 

 

Oddziaływanie na grzyby 

W rejonie lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych nie stwierdzono obecności 

owocników grzybów gatunków chronionych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała 

zatem wpływu na grzyby. 

 

Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze 

Teren farmy wiatrowej zlokalizowany jest w strefie rolno – osadniczej z niewielkimi 

kompleksami zadrzewień śródpolnych. Tereny takie nie charakteryzują się wysokimi 

walorami przyrodniczymi. W rejonie lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych 

występują zbiorowiska pól uprawnych, typowe dla gruntów rolnych. Nie stwierdzono 

występowania zbiorowisk roślinnych o wyższych walorach przyrodniczych 
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Oddziaływanie na wodę 
Z funkcjonowaniem farmy wiatrowej nie wiąże się zagrożenie zanieczyszczenia wód 

płynących lub wód podziemnych. Emisja ścieków będzie miała miejsce wyłącznie na etapie 

realizacji i likwidacji przedsięwzięcia, i będzie to emisja kontrolowana (ścieki będą 
gromadzone w szczelnych zbiornikach i przekazywane do unieszkodliwienia).  

 

Oddziaływanie na powietrze 

Z funkcjonowaniem farm wiatrowych nie wiąże się problematyka emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Jedynie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia notowana będzie niewielka 

emisja pyłów unoszonych z placu budowy oraz emisja zanieczyszczeń pochodzących ze 

spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów. 

Bardzo istotnym elementem, związanym z funkcjonowaniem farmy wiatrowej jest 

ograniczenie konieczności spalania kopalnych paliw nieodnawialnych. Dzięki realizacji 

inwestycji, w odniesieniu globalnym, poziom emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem 

paliw kopalnych (tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki i inne) ulegnie zmniejszeniu. 

 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

Realizacja inwestycji spowoduje zajecie terenu o łącznej powierzchni ok. 1,2ha. Będzie to 

teren przeznaczony pod fundamenty turbin wiatrowych, drogi dojazdowe, zatoki postojowe 

oraz place manewrowe. Z budową fundamentów będzie się wiązało powstanie mas ziemnych 

w ilości ok. 6000m
3
. Część gruntu z fundamentów zostanie wykorzystana do makroniwelacji 

terenu w rejonie poszczególnych turbin wiatrowych oraz przy budowie dróg dojazdowych do 

elektrowni, zaś część która nie ulegnie zagospodarowaniu zostanie wywieziona z terenu 

budowy we wskazane miejsce po uzyskaniu stosownych zezwoleń.  
 

Oddziaływanie na klimat 

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na ograniczenie ilości spalanych 

nieodnawialnych źródeł energii, a przez to przyczyni się do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, 

odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego i zubażanie warstwy ozonowej. 

 

Oddziaływanie na krajobraz 

Rejon lokalizacji inwestycji nie charakteryzuje się cennymi walorami krajobrazowymi. 

Wszystkie turbiny wiatrowe zostały zlokalizowane poza obszarami cechującymi 

krajobrazowo. Niezależnie od powyższego podjęte zostaną wszelkie środki minimalizujące 

wpływ na krajobraz, w tym odpowiednio dobrana, neutralna, kolorystyka turbin oraz zakaz 

umieszczania reklam na masztach turbin. 

 

Wpływ na dobra materialne 

Najczęściej poruszaną kwestią wpływu farm wiatrowych na dobra materialne jest spadek 

wartości nieruchomości położonych w pobliżu farm wiatrowych. Badania przeprowadzone w 

Wielkiej Brytanii potwierdziły, że korelacja pomiędzy lokalizacją farm wiatrowych a 

wartością nieruchomości budowlanych istnieje, a jej zasięg oszacowano na ok. 8km. Wpływ 

ten dotyczy jednak głównie budynków mieszkalnych, natomiast nie stwierdzono takich 
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korelacji w stosunku do cen gruntów rolnych. Należy zatem zakładać, że realizacja 

przedsięwzięcia może mieć wpływ na ceny nieruchomości położonych w okolicy, jednak 

określenie tego wpływu jest obecnie niemożliwe (niewielka liczba elektrowni wiatrowych w 

Polsce oraz brak tego typu badań dla warunków krajowych). 

Dotychczasowe doświadczenia, potwierdzone m.in. przez Agencję Nieruchomości Rolnych, 

wskazują, że grunty rolne, na których lokalizowane będą turbiny wiatrowe lub stanowiące 

potencjalne miejsce lokalizacji turbin wiatrowych, osiągają wyższe ceny na rynku wtórnym. 

Jak wykazały badania, przeprowadzone przez Bank BGŻ, cena ziemi, na której są planowane 

elektrownie wiatrowe, jest istotnie wyższa od pozostałych w regionie. 

 

Wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy 

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu planowanego 

przedsięwzięcia, nie wyznaczono na tym obszarze stref ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z 

otrzymanym pismem od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr 

RZ.5135.153.2011.SO z dnia 18 listopada 2011r. na obszarze projektowanej farmy wiatrowej 

Dobrodzień nie są zlokalizowane stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 

bądź ujęte w ewidencji zabytków [patrz: ZAŁACZNIK TEKSTOWY 4], Na terenie 

projektowanej farmy (działki lokalizacji poszczególnych turbin wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz działki sąsiadujące) nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków oraz ewidencji zabytków gm. Dobrodzień. Najbliższe obiekty zabytków 

nieruchomych wpisane do rejestru i ewidencji gminnej zlokalizowane są bezpośrednio na 

terenie miejscowości Dobrodzień, Bzionków, Szemrowice. Ze względu na znaczną odległość 
poszczególnych turbin wiatrowych od terenów w/w miejscowości, realizacja przedsięwzięcia 

nie będzie wpływu na stan krajobrazu kulturowego oraz na zabytki.  

 

Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 

W celu prognozowania mogących wystąpić oddziaływań miedzy elementami środowiska 

posłużono się metodą „Macierzy”. Arkusz został wzorowany na materiałach niemieckich.  

W arkuszu uwzględnia się oddziaływanie inwestycji na środowisko w poszczególnych 

etapach: budowy (wraz z założeniem placów budowy) oraz użytkowania. Oddziaływanie 

rozpatruje się w dwóch kategoriach: oczekiwane (+) i przypuszczalne(+). Skutki oczekiwane 

to te, które są wymuszone przez konkretne działanie czy sytuację i wystąpią z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem; natomiast wystąpienie “przypuszczalnych” oddziaływań uzależnione 

od większej ilości czynników, a zatem prawdopodobieństwo ich jest dużo mniejsze. 

W pierwszej części arkusza rozpatruje się oddziaływanie poszczególnych zdarzeń 
zachodzących przy realizacji i użytkowaniu przedsięwzięcia na składniki środowiska. 

Składniki te są nośnikami obciążeń wynikających z w/w zdarzeń. 
W drugim etapie rozpatruje się oddziaływanie zmienionych lub zanieczyszczonych 

składników na 7 głównych sposobów korzystania przez człowieka ze środowiska. 

  

W pierwszej części Arkusza zastosowano rozdzielenie na zdarzenia oddziaływujące czasowo, 

długoterminowo oraz stałe (użytkowanie przedsięwzięcia). Można też z niego odczytać, które 

ze zdarzeń oddziaływają bezpośrednio na wybrane składniki i jak pośrednio oddziaływają na 
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sposób korzystania ze środowiska. Z opracowanego dla analizowanego przedsięwzięcia 

Arkusza można odczytać, że na największą ilość składników środowiska inwestycja będzie 

oddziaływać na etapie budowy - roboty ziemne i budowlane. Natomiast na etapie eksploatacji 

oddziaływanie będzie polegało głównie na emisji hałasu jak również możliwości wystąpienia 

kolizji z ptakami i nietoperzami. Natomiast pośrednio zmiany w środowisku naturalnym 

zostaną odebrane na poziomie oddziaływania na ludzi (osiedla mieszkaniowe),  tereny 

wypoczynku i krajobrazu.  
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Szczegółowe oddziaływanie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz 

wariantu alternatywnego zostało przeanalizowane w dalszej części raportu. 
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Uzasadnienie wariantu wskazanego przez wnioskodawcę: 

• pozwala na optymalną produkcję energii elektrycznej, przy jednakowym 

obciążeniu środowiska, 

• wariant ten jest zlokalizowany poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym 

obszarami chronionymi na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, a więc 

nie powoduje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, którego można byłoby 

oczekiwać przy innych lokalizacja turbin wiatrowych, 

• wariant ten jest zlokalizowany w odpowiedniej odległości od terenów 

zabudowanych, co pozwala na dotrzymanie norm dotyczących emisji hałasu i 

pól elektromagnetycznych, 

• wariant nie powoduje zagrożenia dla ludzi, roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk 

przyrodniczych, 

• wariant nie powoduje zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz nie stwarza zagrożenie pogorszenia stanu jakości powietrza, 

• wariant nie powoduje znaczącego zagrożenia dla powierzchni ziemi, nie jest 

źródłem ruchów masowych ziemi, oraz nie wpływa w sposób bezpośredni na 

klimat 

• wpływ wariantu na krajobraz jest akceptowalny, przy niskiej wartości 

krajobrazowej terenów, na których będą zlokalizowane turbiny, 

• wariant nie ma wpływu na zabytki i krajobraz kulturowy, 

• wzajemne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska jest 

zrównoważone i nie prowadzi do powstania zagrożenia nadmiernego obciążenia 

jednego z komponentów środowiska. 

 

3.5.7 Opis wariantu 0 i skutki dla środowiska w przypadku zaniechania realizacji 

przedsięwzięcia 

 

W wariancie 0, polegającym na zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia, teren 

przedsięwzięcia będzie użytkowany jak dotychczas. Nie wystąpią nowe oddziaływania na 

środowisko i tym samym żadne zmiany ilościowe i jakościowe nie będą miały miejsca. 

Wariant ten uniemożliwia jednocześnie redukcje emisji zanieczyszczeń w tym gazów 

cieplarnianych przy spalaniu paliw kopalnych. Wykorzystanie elektrowni wiatrowych do 

produkcji energii elektrycznej ma zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko w 

porównaniu produkcji energii w źródłach konwencjonalnych czy jądrowych. 

 

Wariant 0, w którym przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane oznacza:  

 

• brak realizacji zamierzeń Inwestora,  

• brak korzyści finansowych dla gminy (podatki) i jej mieszkańców (sprzedaż lub 

dzierżawa gruntów pod wiatraki), 

• utrudnienie i spowolnienie w realizacji Polityki Energetycznej Polski w dziedzinie 

rozwoju energetyki odnawialnej oraz w osiągnięciu celu akcesyjnego, określającego 

udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii elektrycznej, 
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• utrudnienie realizacji zobowiązań wynikających z dokumentów wspólnotowych 

(Dyrektywa 2001/77/WE z dnia 27.09.2001 r.), 

• spowolnienie długoterminowej poprawy jakości powietrza, 

• zmniejszenie atrakcyjności gospodarczej gminy i ograniczenie w perspektywie 

długoterminowej ilości inwestycji w gminie. 

 

Polska objęta jest zobowiązaniem do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z spalania paliw konwencjonalnych. Budowa elektrowni wiatrowych jest 

działaniem w tym kierunku. Analizując wpływ zaniechania realizacji przedsięwzięcia  na 

środowisko pod względem ochrony powietrza należy stwierdzić, że wpłynie ono negatywnie. 

Elektrownią wiatrowym Dyrektywą 2009/28/WE nadano status narzędzia służącego ochronie 

środowiska. 

 

Cele Dyrektywy 2009/28/WE: 

 

osiągnięcie do roku 2020: 

• 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w UE 

• indywidualne określenie dla każdego państwa UE docelowego udziału energii 

odnawialnej w ogólnym zużyciu energii – dla Polski 15%. 

 

3.6 Zużycie materiałów i surowców 
  

3.6.1 Etap realizacji 

 

Wieże elektrowni będą montowane z gotowych, stalowych lub betonowych elementów. 

Na wieży zainstalowana zostanie gondola (zawierająca zespół prądotwórczy), dostarczona w 

całości przez producenta. Po zakończeniu montażu gondoli, zostaną dołączone do niej śmigła 

wykonane z tworzywa sztucznego. Przewiduje się, że wieże elektrowni będą posadowione na 

betonowych fundamentach płytowych na planie koła, ośmiokąta lub kwadratu. Projektowane 

fundamenty będą posiadały średnicę lub długość boku ok. 26m. Budowa jednej elektrowni 

będzie więc wymagała użycia ww. prefabrykowanych elementów a także odpowiedniej ilości 

stali i betonu do wykonania fundamentu. 

Zakłada się, że budowa fundamentu 1 elektrowni będzie wymagała zużycia ok. 850 m
3
 

betonu oraz ok. 50 Mg stali, przeznaczonej do uzbrojenia fundamentu. Beton będzie 

przewożony z lokalnych wytwórni znajdujących się w odległości do 50 km specjalnymi 

pojazdami, tzw. „gruszkami”, o przeciętnej pojemności 7 m
3
. Oznacza to, że na zalanie 

jednego fundamentu potrzebne będzie ok. 80 pojazdów, a każdy z nich pokona trasę do 100 

km (z wytwórni betonu na plac budowy i z powrotem). Stal również będzie przewożona 

lokalnie. Jeden samochód może przewieźć ok. 20 Mg stali co oznacza, że na przewiezienie 

stali na zbrojenie jednego fundamentu potrzebne będą 2 samochody. 

Dowóz elementów turbiny będzie związany z przejazdem ok. 14 ciężkich pojazdów 

transportowych o nośności 100Mg i długości ok. 35m. Ponadto przewiduje się ruch ok. 15 
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ciężkich pojazdów transportowych służących do transportu oraz montażu i demontażu 

dźwigów. 

 

Należy założyć, że na budowę 1 km drogi zużyte zostanie ok. 700 m
3
 piachu lub 

pospółki oraz ok. 1800 m
3
 kruszywa. Piach, pospółka i kruszywo będą przewożone z 

lokalnych żwirowni ciężarówkami o przeciętnej ładowności 30 Mg. Przy założeniu że 1 m
3
 

tych materiałów waży przeciętnie ok. 2 Mg, niezbędne będzie przewiezienie ok. 5 000 Mg 

tych materiałów na 1 km budowanej drogi. 

Ziemia z wykopów pod fundamenty elektrowni i pod odcinki podziemnej linii kablowej 

będzie gromadzona na placu budowy i zostanie wykorzystana do zasypania wykopów lub 

rozplantowana w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Jej nadmiar zostanie wywieziony. 

Przewiduje się, że będzie konieczne wywiezienie ok. 1000 m
3
 (ok. 2000 Mg) ziemi na 1 

elektrownię. 
Zużycie paliwa przez ww. pojazdy uzależnione będzie od ich rodzaju (modelu), stanu 

wyeksploatowania, rozwijanej prędkości oraz rzeczywistej drogi, jaką będą pokonywać. 
Uzależnienie od tak wielu czynników nie pozwala na obecnym etapie na wyliczenie zużycia 

paliwa w wiarygodny sposób. 

Na miejsce budowy farmy wiatrowej dostarczone zostaną również gotowe elementy 

elektrowni wiatrowej. Do przewiezienia elementów jednej elektrowni wykorzystanych 

zostanie kilkanaście specjalistycznych pojazdów, które pokonają drogę od producenta do 

miejsca posadowienia elektrowni. Obecnie nie jest jednak znana trasa, jaka elementy 

elektrowni będą transportowane.  

Zużycie paliwa przez jeden pojazd na 100 km będzie w przybliżeniu wynosić ok. 25 l 

oleju napędowego, jednak podobnie jak w przypadku przewozu betonu i stali wiarygodne 

wyliczenie zużycia paliwa na potrzeby takiego transportu na obecnym etapie nie jest możliwe. 

 

3.6.2 Etap funkcjonowania 

 

Elektrownie wiatrowe są urządzeniami pracującymi w zasadzie bez wykorzystania 

surowców czy paliw. W trakcie ich eksploatacji występuje wyłącznie zapotrzebowanie na 

energię elektryczną (przy braku wiatru). Zapotrzebowanie mocy obejmuje silnik 

azymutowania, sterownik, oświetlenie, pompę hydrauliczną i będzie wynosić dla pojedynczej 

turbiny około 20 kW. Roczne zapotrzebowanie na energię w miejscu ustawienia ze średnią 
prędkością wiatru wynosi od 4 000 do 10 000 kWh na 1 elektrownię. 
 

3.7 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

3.7.1 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów 

 

Analizowany projekt budowy farmy wiatrowej może, zarówno na etapie budowy, 

eksploatacji jak i likwidacji, potencjalnie oddziaływać na następujące komponenty 

środowiska: 
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• wody powierzchniowe i podziemne (poprzez zanieczyszczenie wód), 

• powietrze (poprzez zanieczyszczenie powietrza), 

• klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu), 

• pole elektromagnetyczne (poprzez emisję promieniowania 

elektromagnetycznego), 

• glebę (poprzez utratę jakości gleby, przekształcenia  geotechniczne terenu i 

wytworzenie odpadów), 

• warunki życia i zdrowie ludzi (poprzez hałas, pylenie oraz zakłócenie 

dotychczasowych warunków życia), 

• florę i faunę (poprzez zniszczenie siedlisk oraz zakłócenie funkcjonowania 

populacji), 

• krajobraz (poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie), 

• dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy (poprzez szkody w dobrach 

materialnych, obiektach zabytkowych lub stanowiskach archeologicznych, 

krajobrazie kulturowym). 

 

Poniżej scharakteryzowano oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w wariancie 
proponowanym przez inwestora oraz w realnym wariancie alternatywnym na poszczególne 
komponenty środowiska oraz wzajemne oddziaływania między nimi. Nie analizowano w tak 
szczegółowym zakresie wariantu 0, gdyż w tym wariancie oddziaływania nie występują.  
W  rozdziałach 4 - 13 w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska,  szczegółowo 
określono skalę i zakres oddziaływań zarówno na etapie realizacji, funkcjonowania jak i 
likwidacji oraz porównano otrzymane wielkości z normatywami. W przypadku oddziaływania 
na elementy przyrodnicze wykazane oddziaływania są identyczne dla obu analizowanych 
wariantów. W celu rzetelnego przeanalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na najbardziej 
newralgiczne dla tego rodzaju inwestycji komponenty środowiska – wykonano analizę 
uwzględniającą oddziaływanie skumulowane przedmiotowego przedsięwzięcia oraz innych 
farm wiatrowych, które planuje się zlokalizować w sąsiedztwie.  
 

3.7.2 Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

 

Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku albo 

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 

zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej  [Dz. U. z 2002 r., Nr 58 poz. 535 ze zm.]. Obiekt nie podlega  zatem w świetle 

art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska obowiązkowi opracowania programu 

zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. 

 

W trakcie normalnej eksploatacji nowo projektowanych siłowni zachodzi małe 

prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnej. Potencjalnym zagrożeniem jest 

możliwość wycieku płynu hydraulicznego, oleju czy substancji chłodzących, stosowanych w 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -73- 

systemach mechanicznych umieszczonych w gondoli siłowni. Przedostanie się oleju lub 

substancji ropopochodnych z gondoli na ziemię jest mało prawdopodobne, ze względu na 

szczelną konstrukcję podstawy i obudowy gondoli. Potencjalnie możliwe są również sytuacje 

awaryjne dotyczące pracy systemów elektrycznych i elektronicznych, które mogą np. 

doprowadzić do zwarć oraz pożaru – prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest jednak 

znikome. Dotychczasowe doświadczenia w eksploatacji tysięcy turbin wiatrowych na świecie 

wskazało na zaledwie kilka takich przypadków. Do najbardziej rozpowszechnionych należy 

awaria turbiny wiatrowej zlokalizowanej na farmie wiatrowej przy fabryce samochodów 

Nissan w Wielkiej Brytanii. 

 

Inna sytuacja awaryjna może dotyczyć przewrócenia się wieży elektrowni wiatrowej i 

jej upadku, czy też uszkodzenia jednego z wielkogabarytowych elementów. W przypadku 

wszystkich rozpatrywanych turbin wiatrowych, w ich sąsiedztwie nie znajdują się żadne 

obiekty budowlane, które mogłyby ucierpieć w wyniku takiego zdarzenia. 

 

Z uwagi na bardzo wysoki koszt budowy elektrowni wiatrowych, ich właściwa konserwacja i 

serwis odgrywa kluczową rolę podczas ich eksploatacji. Regularne przeglądy poszczególnych 

elementów minimalizują ryzyko wystąpienia uszkodzeń. Ponadto praca elektrowni jest stale 

monitorowana przez system sterowania, który ostrzega w każdym przypadku nieplanowanego 

zachowania elektrowni. W sytuacji zaistniałej awarii serwis monitorujący pracę turbin 

bezzwłocznie otrzymuje z systemu sterowania informację o zdarzeniu, co umożliwia 

powiadomienie i natychmiastowa interwencję Straży Pożarnej.  

 

3.7.3 Możliwość wystąpienia oddziaływań transgranicznych 

 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia, mając na uwadze jego skalę i zakres oddziaływań 
oraz lokalizację, nie spowoduje wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko. 

Poszczególne turbiny wiatrowe położone będą w odległości co najmniej 70km od 

południowej granicy państwa, co powoduje, że zarówno oddziaływanie akustyczne (strefa ok. 

230m dla izolinii 45dB(A) oraz 430m dla izolinii 40dB(A)) jak i inne oddziaływania, w tym 

zagrożenie upadkiem turbiny (do 190m), nie przekroczą granicy państwa. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA  
 

4.1 Położenie administracyjne i fizycznogeograficzne 
 

Przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w gminie Dobrodzień, w obrebie 

miejscowości Rzędowice, Warłów, Szemrowice, w powiecie oleskim, w północno-

wschodniej części województwa opolskiego.  
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Rys.7. Lokalizacja przedsięwzięcia (źródło: www.gminy.pl) 

 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego teren planowanej 

inwestycji leży w obrębie: 

• prowincji: Niż środkowoeuropejski 

• podprowincji: Niziny Środkowopolskie 

• makroregionu: Nizina Śląska 

• mezoregionu: Równina Opolska 

 

 

Rys. 8. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle mapy podziału regionalnego Polski [za: J. Kondracki] 

TEREN 

INWESTYCJI 
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4.2 Morfologia terenu 
 

Głównymi procesami, które ukształtowały tereny gminy Dobrodzień, związane były z 

działalnością lodowca odrzańskiego i jego wód, z działalnością erozyjną i akumulacyjną rzek, 

a także z akumulacyjną działalnością wiatru na przełomie plejstocenu i holocenu.  

Typ rzeźby wskazuje na pochodzenie lodowcowe i wodnolodowcowe, w mniejszym 

zakresie przestrzennym przy cieku rzecznym, a jej rodzaj jest równinny przy dolince rzecznej 

falisty. Wysokości względne wynoszą od 1 do 5 m, z kolei bezwzględne od 232 do 236 

m.n.p.m, natomiast spadki terenu do 1%  (teren nie wykazuje żadnych geomorfologicznych 

przeciwwskazań do zabudowy). 

Lokalizacja gminy na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej, 

odpowiada za zróżnicowanie: rzeźby terenu, budowy geologicznej, walorów florystycznych i 

faunistycznych. W północnej części ukształtowania rzeźby gminy, wyraźnie zaznaczają się 
łagodne wzniesienia wyżynnego Garbu Woźnickiego o wysokości ok. 280 m n. p. m., 

zbudowane z charakterystycznych wiśniowych iłów i wapieni górnego triasu.  

 

Teren lokalizacji elektrowni wiatrowych charakteryzuje monotonny krajobraz pól 

uprawnych i pastwisk, z pojedynczymi kępami drzew i krzewów bez jakiegokolwiek 

znaczenia przyrodniczego.  

 

4.3 Geologia 
 

W ukształtowaniu rzeźby północnej części gminy wyraźnie zaznaczają się łagodne 

wzniesienia wyżynnego Garbu Woźnickiego o wysokości ok. 280 m n. p. m Zbudowane są 
one z charakterystycznych wiśniowych iłów i wapieni górnego triasu. Do najcenniejszych 

miejsc występowania tych skał należy jedyne w regionie naturalne odsłonięcie brekcji 

wapiennych w Rędzinie. Południowa część gminy zlokalizowana jest w obrębie Doliny Małej 

Panwi wznoszącej się na wysokość ok. 195 m n.p.m. Zróżnicowana budowa geologiczna 

podłoża sprawia, że warunki występowania i krążenia wód podziemnych są w tym rejonie 

bardzo skomplikowane. 

 

4.4 Złoża surowców mineralnych 
 

Analizowany teren nie występuje w granicach żadnego udokumentowanego złoża 

kopalin pospolitych i podstawowych.   

 

4.5 Warunki wodne – wody powierzchniowe i podziemne 
 

Wody powierzchniowe 

 

Sieć wód powierzchniowych w gminie Dobrodzień kształtują głównie rzeki Myślina, 

Bziniczka i Lublinica. Rzeki te płyną z kierunku północno-wschodniego na południowy 

-zachód i stanowią prawe dopływy Małej Panwi, należącej do dorzecza Odry. Ponadto sieć 
wód powierzchniowych uzupełniają mniejsze dopływy ww. rzek, częściowo uregulowane. 
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Stawy naturalne i sztuczne zbiorniki wodne zajmują niewielkie powierzchnie, głównie  

w rejonach Dobrodzień-Gosławice i Bzinica – Pludry - Pietraszów.  

 

W sąsiedztwie turbin EW1, EW2, EW3 i EW4, jednakże w odległości ponad 200m, 

znajduje się bezimienny ciek odprowadzający wody do potoku Myślinka oddalonego o ok. 

1,2-1,5 km na południowy wschód od wymienionych turbin. W odległości ok. 1,0-1,2 km na 

północ od turbin EW1, EW2, EW3 i EW4 znajduje się rzeka Myślina.  

W sąsiedztwie turbin EW5 i EW6 w odległości ok. 500m, znajduje się bezimienny ciek. W 

odległości ok. 900 m od w/w turbin na południe przepływa rzeka Myślina, zaś w odległości 

ok. 700-800 m na północ przepływa przez teren miejscowości Szemrowice rzeka Libawka.  

 

Teren planowanego przedsięwzięcia zgodnie z mapą podziału hydrograficznego Polski 

opracowaną przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 27 czerwca 

2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006r., 

Nr 126, poz. 878), należy do: 

 

• regionu środkowej Odry - nad którym nadzór sprawuje RZGW we Wrocławiu 

  

Teren projektowanej Farmy Wiatrowej zlokalizowany jest w obszarze trzech zlewni: 

 

• turbiny wiatrowe nr EW1 i EW4 znajdują się w zlewni Myślinka do dopływu w 

Dobrodzieniu. Zlewnia ta wchodzi w skład dorzecza rzeki Myślina (dorzecze 

III-go rzędu), dorzecza rzeki Mała Panew (dorzecze II-go rzędu) oraz dorzecza 

rzeki Odry (dorzecze I-go rzędu).  

• turbiny wiatrowe nr EW2 i EW3 znajdują się w zlewni Myślinka od dopływu w 

Dobrodzieniu do ujścia. Zlewnia ta wchodzi w skład dorzecza rzeki Myślina 

(dorzecze III-go rzędu), dorzecza rzeki Mała Panew (dorzecze II-go rzędu) oraz 

dorzecza rzeki Odry (dorzecze I-go rzędu).  

• turbiny wiatrowe nr EW5 i EW6 znajdują się w zlewni Myślina od dopływu w 

Kwierucicach do Myślinki. Zlewnia ta wchodzi w skład dorzecza rzeki Myślina 

(dorzecze III-go rzędu), dorzecza rzeki Mała Panew (dorzecze II-go rzędu) oraz 

dorzecza rzeki Odry (dorzecze I-go rzędu).  

 

Teren planowanego przedsięwzięcia (farmy wiatrowej - turbiny EW1, EW2, EW3, 

EW4, EW5, EW6) razem z trzema wymienionymi powyżej zlewniami wchodzi w skład 

Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600017118389 o nazwie Myślina. 

Charakterystyka JCWP Myślina została przedstawiona w tabeli poniżej, zgodnie z 

charakterystyką Jednolitych Części Wód Rzecznych, stanowiącą załącznik nr 2 do Planu 

gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451).  
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TABELA 5. Charakterystyka JCWP na terenie planowanego przedsięwzięcia 
Jednolita część wód 

powierzchniowych (JCWP) 
Lokalizacja 

Typ JCWP Status 
Ocena 
stanu 

Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Scalona 
część 
wód 

Region 
wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZGW 

PLRW600017118389 MYŚLINA SO0404 
Środkowej 

Odry 
Odra Wrocław 

Potok 

nizinny 

piaszczysty 

(17) 

silnie 

zmieniona 

część wód 
dobry niezagrożona 

Źródło: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011 

 

 Realizacja inwestycji, poprzez brak wpływu na stan biologiczny i fizyko – chemiczny 

wód, nie wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami dorzecza Odry” (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), w związku z czym 

brak jest przesłanek, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm.). 

 

Wody podziemne 

 

Na terenie gminy Dobrodzień wody podziemne występują w utworach 

czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Południowa część gminy Dobrodzień położona jest w 

zasięgu występowania następujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 

• GZWP 327 Lubliniec – Myszków - zbiornik zlokalizowany jest w utworach triasu 

środkowego i dolnego, w ośrodku szczelinowo – krasowym o szacunkowych 

zasobach dyspozycyjnych 312 000 m
3
/d i średniej głębokości ujęć 135 m; 

całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 1 729 km
2
; zbiornik objęty jest w 

całości Obszarem Najwyższej Ochrony, 

• GZWP 328 Dolina kopalna Małej Panwi - zbiornik zlokalizowany jest w 

utworach czwartorzędowych w ośrodku porowym o szacunkowych zasobach 

dyspozycyjnych 156 000 m
3
/d i średniej głębokości ujęć 60 m; całkowita 

powierzchnia zbiornika wynosi 158 km
2
; obszar zbiornika na terenie gminy 

Dobrodzień objęty jest Obszarem Najwyższej Ochrony, 

• GZWP 333 Opole – Zawadzkie - zbiornik w utworach wapienia muszlowego, 

gromadzący wody w ośrodku szczelinowo - krasowym. Poziom wodonośny 

wapienia muszlowego traktuje się łącznie z retem, z uwagi na kontakty lokalne 

wynikające z tektoniki i częsty brak warstw izolujących, jak i wspólne ujmowanie 

studniami. Zbiornik należy do jednych z najbogatszych pod względem zasobności 

zbiorników w Polsce i jest największym zbiornikiem wód podziemnych 

województwa opolskiego. Średnia głębokość ujęć wynosi 120 - 240 m.  

• GZWP 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie - zbiornik zlokalizowany jest w 

utworach triasu dolnego w ośrodku szczelinowo – porowym o szacowanych 

zasobach dyspozycyjnych 50 000 m
3
/d i średniej głębokości ujęć 100 – 600 m; 

całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 2 050 km
2
; obszar zbiornika na terenie 
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gminy Dobrodzień objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony na południu i 

Obszarem Najwyższej Ochrony na południowym-wschodzie. 

 

 

 

 
Rys. 9. Lokalizacja przedsięwzięcia (czerwony prostokąt) na tle rozmieszczenia GZWP woj. opolskiego (źródło: 

Strategia rozwoju infrastruktury województwa opolskiego na lata 2003-2008) 

 

Teren planowanego przedsięwzięcia wchodzi w skład Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) PLGW6220116  o nazwie 116. Charakterystyka i lokalizacja JCWPd 

116 została przedstawiona w tabeli i na rysunku poniżej, zgodnie z charakterystyką 
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Jednolitych Części Wód Podziemnych, stanowiącą załącznik nr 2 do Planu gospodarowania 

wodami na obszarze Dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451).  

 

TABELA 6. Charakterystyka JCWPd na terenie planowanego przedsięwzięcia 
Jednolita część wód 

powierzchniowych (JCWPd) 
Lokalizacja Ocena stanu 

Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Europejski kod 
JCWPd 

Nazwa 
JCWPd 

Region wodny 
Nazwa 

dorzecza 
RZGW ilościowego chemicznego 

PLGW6220116 116 
Środkowej 

Odry 
Odra Wrocław dobry dobry niezagrożona 

Źródło: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011 

 

 

 
Rys. 10. Lokalizacja przedsięwzięcia (czerwony prostokąt) na tle rozmieszczenia JCWPd (źródło: Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011) 

 

Realizacja inwestycji, poprzez brak wpływu na stan biologiczny i fizyko – chemiczny wód, 

nie wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami dorzecza Odry” (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), w związku z czym 

brak jest przesłanek, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm.). 

 

4.6 Warunki klimatyczne 
 

Klimat  na  terenie  gminy Dobrodzień  jest  charakterystyczny  dla  całej  południowo-

zachodniej Polski.  Masy  powietrza  z  południowych  obszarów  Europy  nie  docierają  do  

południowej Polski z powodu bariery jaką są Karpaty, tak więc pogodę w tej części kraju 
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kreują głównie masy  powietrza  dopływające  znad  Oceanu  Atlantyckiego.  Poparciem  

takiej  sytuacji  jest przewaga  wiatrów  zachodnich.  Zimą  i  jesienią  obserwuje  się  na  ogół  

wiatry  południowo  – zachodnie,  południowe  i  zachodnie,  wiosną  i  latem  zachodnie  i  

południowo  –  zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru na terenie gminy wynosi 8 m/s.  

Średnia roczna temperatura kształtuje się na poziomie 8,0
o
C. Średnia temperatura w 

styczniu wynosi ok. -3
o
C. Średnia temperatura powietrza w lipcu wynosi 18

o
C. Średnia 

roczna wilgotność względna kształtuje się na poziomie 70%. Średni roczny opad 

atmosferyczny kształtuje się na poziomie 700 mm. Największe  opady  występują  w lipcu, 

minimalne natomiast przypadają na luty i marzec.   

 

4.7 Warunki glebowe 
 

Większość gleb gminy należy do typu pseudobielicowego, częściowo brunatnego i 

czarnych ziem. Na terenie miasta Dobrodzień – występują gleby brunatne właściwe i 

wyługowane. W centralnej i północnej części gminy występują piaski drobno- i 

średnioziarniste z domieszką żwirów, zwykle barwy od jasnożółtej do żółtej. W okolicach 

Szemrowic, Dobrodzienia, Błachowa, Bąków, Główczyc i na północ od Rzędowic występują 
gliny zwałowe szare, lub rdzawo-brązowe w silnym stopniu zapiaszczone, wykazujące się 
niską węglanowością. Piaski i żwiry teras rzecznych - występują w zwartych obszarach w 

południowej części gminy w dolinie Małej Panwi, Myśliny, Bziniczki. Pod względem 

litologicznym są to piaski drobno- i średnioziarniste z domieszką żwirów 

drobnookruchowych, miejscami występują przewarstwienia mułków lub glin. Na terenie 

gminy nie występują gleby klasy bonitacyjnej I. Klasyfikacja gleb, występujących na terenie 

gminy, przedstawia się następująco: 

- klasa II – 0,14 ha, 

- klasa IIIa – 1 ha, 

- klasa IIIb - 75 ha, 

- klasa IVa - 754 ha, 

- klasa IVb - 1 702 ha, 

- klasa V - 1 669 ha, 

- klasa VI - 758 ha. 

 

Projektowane turbiny wiatrowe zostaną zlokalizowane na gruntach rolnych IVa (bleby orne 

średnie), IVb (gleby orne średnie) i V (gleby orne słabe) klasy bonitacyjnej.  

 

4.8 Powietrze atmosferyczne 
 

Na jakość powietrza w gminie Dobrodzień wpływa wiele czynników i uwarunkowań 
związanych m. in. z wielkością i rozkładem emisji zanieczyszczeń, warunkami 

meteorologicznymi i ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu. Jakość powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy Dobrodzień kształtowana jest przez emisję pyłów i gazów, 

których źródłem są: 

• procesy energetyczne i przemysłowe, 

• emisja niska, 
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• komunikacja samochodowa 

• emisja niezorganizowana. 

 

Procesy energetyczne i przemysłowe 

 
Głównymi zanieczyszczeniami z procesów energetycznych i procesów 

przemysłowych na terenie gminy Dobrodzień są zanieczyszczenia pyłowe i gazowe ze 

spalania paliw, pyły mechaniczne, związki organiczne z procesów obróbki metali, procesów 

spawalniczych, pochodzące ze stosowania farb i lakierów itp. Największymi zakładami z 

terenu gminy Dobrodzień, emitującymi zanieczyszczenia do powietrza są KLER S.A., 

PROMET, PPHU Lissy. 

 
Emisja niska 

 

Źródła tzw. „emisji niskiej” stanowią w gminie indywidualne domowe systemy 

grzewcze oraz niewielkie kotłownie pracujące na potrzeby zakładów produkcyjnych  

i budynków użyteczności publicznej, opalanych paliwami stałymi (koks, węgiel kamienny). 

Charakterystyczną cechą indywidualnych palenisk węglowych jest ich niska sprawność oraz 

niepełny proces spalania powodujący nadmierną emisję zanieczyszczeń. Ponadto niewielka 

wysokość emitorów powoduje koncentrację zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu 

miejsc przebywania ludzi. 

Niemniej należy zaznaczyć, że przeważająca większość budynków użyteczności 

publicznej oraz duża część zakładów produkcyjnych i budynków mieszkalnych podłączonych 

jest do sieci cieplnej lub gazowej. 

 

Emisja komunikacyjna - drogowa 
 

Trasy komunikacyjne stanowią liniowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. Zanieczyszczenia powietrza tworzą produkty spalania benzyn, olejów 

napędowych oraz w znacznie mniejszym stopniu gazu LPG. Do zanieczyszczeń atmosfery 

pochodzących z komunikacji samochodowej zalicza się również pyły powstające podczas 

zużywania się nawierzchni jezdni oraz podzespołów pojazdów (opony, klocki hamulcowe)  

– mają one jednak marginalny udział w ogólnym bilansie zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z transportu samochodowego. 

Wpływ na wielkość emisji z transportu powierzchniowego mają stan jezdni, konstrukcja  

i stan techniczny pojazdów, rodzaj spalanego paliwa, płynność ruchu. 

Toksycznymi produktami spalania paliw są: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pył 

PM10 (zawierający sadzę oraz śladowe ilości związków ołowiu) oraz lotne związki 

organiczne (głównie węglowodory alifatyczne). 

W rejonie lokalizacji turbin wiatrowych EW1, EW2, EW3 i EW4 do najistotniejszych 

liniowych źródeł emisji substancji do powietrza zalicza się drogę krajową nr 46 relacji 

Kłodzko-Częstochowa w odległości ok. 1,3 km na południe, drogę wojewódzką nr 901relacji 
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Gliwice – Olesno w odległości ok. 400-800 ma na zachód oraz drogę gminną relacji 

Dobrodzień – Rzędowice – Klekotna w odległości ok. 20-300 m na zachód. 

W rejonie lokalizacji turbin wiatrowych EW5 i EW6 do najistotniejszych liniowych 

źródeł emisji substancji do powietrza zalicza się drogę gminną relacji Dobrodzień – Ligota 

Dobrodzieńska – Makowczyce – Szemrowice oraz drogę gminną relacji Dobrodzień – 

Warłów – Szemrowice.  

 

Tło zanieczyszczeń powietrza 
 

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, 

określonymi w piśmie nr WMŚ.7016.2.13.2012.BB z dnia 1 lutego 2012r. [patrz: 

ZAŁACZNIK TEKSTOWY 5] jakość powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia 

przedstawia się następująco: 

 
TABELA 7. Jakość powietrza na terenie m. Wielowieś 

Lp. Substancja Jednostka 
Stężenie 

średnioroczne Sa 
Dopuszczalne stężenie 
średnioroczne Da 

Sa/Da 

[%] 

Rejon Szemrowic, Warłowa i Ligoty Dobrodzieńskiej 

1 
Pył zawieszony 

PM10 
µg/m3 16 40 40,0 

2 Dwutlenek azotu µg/m3 15 40 37,5 

3 Benzen µg/m3 1 5 20,0 

4 Ołów µg/m3 0,02 0,5 4,0 

Rejon Rzędowic i Dobrodzienia 

5 
Pył zawieszony 

PM10 
µg/m3 18 40 45,0 

6 Dwutlenek azotu µg/m3 16 40 40,0 

7 Benzen µg/m3 1 5 20,0 

8 Ołów µg/m3 0,03 0,5 6,0 

 

Na terenie gminy Dobrodzień nie występują przekroczenia standardów jakości powietrza. 

 

4.9 Klimat akustyczny 
 

Na klimat akustyczny gminy Dobrodzień decydujący wpływ ma hałas pochodzący  

z transportu powierzchniowego oraz obiektów przemysłowych, z czego decydujący wpływ 

ma emisja hałasu z transportu samochodowego. Głównym węzłem komunikacyjnym gminy 

jest miasto Dobrodzień, gdzie zbiegają się, oprócz dróg krajowych i wojewódzkich, drogi 

powiatowe. Poziom hałasu komunikacyjnego, szczególnie odczuwalnego w tych miejscach 

wiąże się z kilkoma czynnikami, wśród których najważniejsze to stan i sposób eksploatacji 

pojazdów oraz nawierzchni jezdni. Stan techniczny dróg, który w pojedynczych miejscach nie 
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jest doskonały, powoduje dodatkowe wstrząsy oraz zmniejsza płynność poruszających się 
pojazdów, co pośrednio wpływa na klimat akustyczny gminy.  

Źródła hałasu występującego w środowisku podzielić można na dwie podstawowe 

kategorie: hałas komunikacyjny oraz hałas przemysłowy. Źródłem hałasu komunikacyjnego 

są drogowe i kolejowe korytarze transportowe. Z kolei do źródeł hałasu przemysłowego 

można zaliczyć wiele drobnych źródeł, których oddziaływanie jest odczuwalne jedynie  

w postaci skumulowanej (same w sobie źródła nie stanowią uciążliwości, ale sytuacja ta może 

wyglądać inaczej w sytuacji pokrywania się oddziaływań od kilku indywidualnych źródeł). 

 

Głównymi źródłami  hałasu komunikacyjnego w rejonie projektowanej farmy wiatrowej 

Dobrodzień są: 

• w sąsiedztwie turbin EW1, EW2, EW3 i EW4: 

− droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko-Częstochowa w odległości ok. 1,3 

km na południe,  

− droga wojewódzka nr 901relacji Gliwice – Olesno w odległości ok. 400-

800 m na zachód 

− droga gminna relacji Dobrodzień – Rzędowice – Klekotna w odległości 

ok. 20-300 m na zachód. 

• w sąsiedztwie turbin EW5 i EW6: 

− droga gminna relacji Dobrodzień – Ligota Dobrodzieńska – Makowczyce 

Szemrowice 

− droga gminna relacji Dobrodzień – Warłów – Szemrowice.  

 
4.10 Świat roślinny i zwierzęcy 
 

4.10.1 Flora  

 

Projektowane turbiny zlokalizowane są na terenie pól uprawnych, antropogenicznego 

siedliska na którym nie występują notowane w gminie Dobrodzień chronione gatunki roślin i 

grzybów. W skład zespołu roślin segmentalnych może wchodzić kąkol polny Agrostemma 

githago, chwast towarzyszący uprawom zbóż, głównie żyta. Roślina nie jest chronione, 

jednak jako coraz rzadsza została uwzględniona w regionalnej Czerwonej Księdze roślin 

(Nowak A., Spałek K., 2002).  Siedliska chronione stwierdzone na terenie ekstensywne łąki w 

dolinie Myśliny oraz zbiorowiska włosieniczników w korycie rzeki. 

 

4.10.2 Fauna 

 

Charakter potencjalnego negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych sprawia, 

że naziemne zwierzęta nie są znacząco narażone podczas budowy i eksploatacji farm 

wiatrowych, w związku z tym ich populacje nie zostały objęte systematycznym 

monitoringiem a przedstawione niżej dane oparte są o obserwacje oportunistyczne oraz 

generalną wiedzę o ekologii zwierząt krajobrazu rolniczego. 
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Zbiorowisko bezkręgowców jest bardzo ubogie, co wynika z intensywnego, ornego 

użytkowania gruntów. Na polach, głównie przy drogach i miedzach stwierdzano nieliczne 

biegacze, w tym np. chronionego biegacza ogrodowego Carabus hortensis.  

Na terenie projektowanej farmy wiatrowej należy oczekiwać obecności chronionych 

płazów, m.in. ropuchy szarej Bufo bufo, ropuchy zielonej Bufo viridis, oraz żaby trawnej 

Rana temporaria. Z gadów najbardziej prawdopodobna jest obecność zaskrońca Natrix natrix 

i zwinki Lacerta agilis. Koncentracja osiadłych i migrujących płazów i gadów może mieć 
miejsce w dolinie Myśliny.  

Spośród ssaków innych niż nietoperze na terenie farmy stwierdzono bezpośrednio lub 

przyjęto w oparciu o powszechność występowania populacje: 

myszy polnej Apodemus agrarius, nornika polnego Microtus arvalis, kreta Talpa europaea 

(gatunek chroniony), ryjówki aksamitnej Sorex araneus, kuny domowej Martes foina, lisa 

Vulpes vulpes i sarny Capreolus capreolus. 

Badania ornitologiczne wykazały na terenie projektowanej farmy wiatrowej obecność 
91 gatunków ptaków, w tym głównie szpaka, kwiczoła, gawrona i zięby, które stanowiły ok. 

50% ogólnej liczby stwierdzonych osobników. Do pozostałych, najliczniejszych, gatunków 

należą grzywacz, kawka, dymówka, oknówka, makolągwa, dzwoniec, gęsi, potrzeszcz, 

wróblaki, czyż i czajka. 

W trakcie rocznych badań chiropterologicznych stwierdzono występowanie w rejonie 

farmy wiatrowej 4 taksonów nietoperzy: borowca wielkiego Nyctalus noctula, mroczka 

późnego Eptesicus serotinus oraz nocków Myotis sp. i karlików Pipistrellus sp.  Najwyższe 

poziomy aktywności nietoperzy odnotowano podczas ciepłych wieczorów i nocy w maju, 

czerwcu i lipcu. 

 

4.11 Przyrodnicze obszary i obiekty objęte ochroną w tym obszary NATURA 2000 
 
Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 
 

Poniżej określono czy w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się 
obszary podlegające ochronie, zgodnie z zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody formami ochrony: 

• parki narodowe       – brak znaczącego oddziaływania 

• rezerwaty przyrody     – brak znaczącego oddziaływania 

• parki krajobrazowe     – brak znaczącego oddziaływania 

• obszary chronionego krajobrazu    – brak znaczącego oddziaływania 

• najbliższe obszary Natura 2000     – brak znaczącego oddziaływania 

• pomniki przyrody     – brak znaczącego oddziaływania 

• stanowiska dokumentacyjne    – brak znaczącego oddziaływania 

• użytki ekologiczne     – brak znaczącego oddziaływania 

• zespoły przyrodniczo krajobrazowe   – brak znaczącego oddziaływania 

• stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną – brak znaczącego oddziaływania 
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Zgodnie z otrzymanym pismem WPN.0123.47.2011.ŁR z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie udostępnienia informacji 

o lokalizacji form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm) na terenie gminy 

Dobrodzień, stwierdzono występowanie następujących form ochrony przyrody [patrz: 

ZAŁACZNIK TEKSTOWY 6]: 

• Obszar Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” zlokalizowany w południowo-zachodniej 

części gminy Dobrodzień 
• Zespół przyrodniczo-Krajobrazowy „Kocia Góra” zlokalizowany w południowo-

zachodniej części gminy Dobrodzień 
• Pomnik przyrody oznaczony numerem 446 wojewódzkiego rejestru form ochrony 

przyrody,  zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1145/8 k.m. 8 obręb Rzędowice  

• Pomnik przyrody oznaczony numerem 447 wojewódzkiego rejestru form ochrony 

przyrody, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 117, k.m. 17 obręb Główczyce.  

 

Poniżej wyszczególniono i scharakteryzowano szczegółowo obszary i obiekty chronione, w 

tym obszary NATURA 2000 zlokalizowane w najbliższej odległości od projektowanego 

przedsięwzięcia. 

 

 

Dolina Małej Panwi charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią tworzoną przez 

plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i 

wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i 

rzeczne, płytko podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Proponowana 

ostoja obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, dno doliny i 

przyległe tereny wysoczyzny. Mała Panew jest jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych 

regionu, jedyną tego rodzaju proponowaną jako ostoja sieci Natura 2000 w granicach woj. 

opolskiego. W dnie licznie występują starorzecza. Ostoja obejmuje także przyległe do doliny 

kompleksy pól wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m, w zagłębieniach 

międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są niewielkie torfowiska. 

 
Wartości przyrodnicze i znaczenie  

W granicach proponowanej ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość 
przyrodniczą mają starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu 

zlokalizowane są bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum i bagniska z roślinnością 
szuwarową. Obecne są torfowiska wysokie (żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle 

cenne doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe. Torfowiska przedstawiają bardzo 

wysoką wartość przyrodniczą. Na niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się 
zbiorowiska muraw i wrzosowisk. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi starorzeczami, 

meandrami, wyspami. W Małej Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska Ranunculetum 

fluitantis. Dolina przedstawia unikalne zróżnicowanie siedliskowe nieobecne w innych 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk DOLINA MAŁEJ PANWI PLH160008 
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częściach województwa. W obrębie całej doliny występują 32 zespoły zagrożone w skali 

regionalnej. 

 

Zagrożenia 

Główne zagrożenia związane są z działalnością gospodarczą i przemysłową w okolicach 

Zawadzkiego, Kolonowskiego i Ozimka. W ostatnich latach bezpośrednim zagrożeniem stała 

się zamiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane, często w 

bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. Kolejnym zagrożeniem jest zmiana stosunków 

wodnych (melioracje) na terenach rolnych i leśnych co może prowadzić do degeneracji 

rzadkich zespołów roślinnych i zanikania cennych gatunków roślin i zwierząt. 
 

Najbliższa turbina: EW5, EW6 zlokalizowana w odległości ok. 11,2 km od granic 
obszaru 

Rys. 11. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 DOLINA MAŁEJ PANWI PLH 160008 

 

 

Obszar stanowi duży zbiornik retencyjny na rzece Mała Panew, w większości otoczony przez 

lasy. Zachodni brzeg i część południowego są obwałowane. Brzegi północny i wschodni są 
porośnięte roślinnością wynurzoną, głównie manną Mielec Glycearia maxima i pasem zarośli 
wierzbowych. Występują tu znaczne wahania poziomu wody. Przy niskim stanie wody we 

wschodniej części zbiornika odsłaniają się wielkie połacie piaszczystego i mulistego dna. 

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków JEZIORO TURAWSKIE PLB 160004 
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Wartości przyrodnicze i znaczenie  

Występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ważny teren dla 

migrujących ptaków wodno-błotnych; liczebność kaczkowatych Anatidae na przelotach oraz 

zimujących może osiągać 25000 osobników. 

W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3 

krzyżówki; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga cyraneczka, biegus malutki, biegus 

zmienny, kszyk; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 22000 osobników. 

 

Zagrożenia 

Duże wahania poziomu wody, usuwanie krzewów i drzew z brzegów, penetrowanie siedlisk 

przez ludzi i zwierzęta domowe, rozbudowa infrastruktury technicznej, ścieki, polowania, 

kłusownictwo, hałas, wypalanie roślinności.  

 
Najbliższa turbina: EW5 zlokalizowana w odległości ok. 14,6 km od granic obszaru 

Rys. 12. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 JEZIORO TURAWSKIE PLB 160004 

 

 

Łęgi w Lasach nad Liswartą są częścią Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". 

Stanowią one rozległy kompleks leśny, przez którego środek przepływa rzeka Liswarta. Jej 

dolina została w znacznej części wylesiona, jednak siedliska łęgowe zachowały się w wielu 

miejscach kompleksu leśnego, wzdłuż leśnych potoków, wśród których znajdują się także 

cieki o sporych rozmiarach, jak na przykład potok Jeżowski. W lasach nad Liswartą 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ŁĘGI W LASACH NAD LISWARTĄ PLH 240027 
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utworzone zostały dotychczas trzy rezerwaty przyrody i wszystkie chronią najlepiej 

zachowane w regionie fragmenty siedlisk łęgowych. W rezerwatach "Cisy nad Liswartą" i 

"Cisy w Łebkach" przedmiotem ochrony jest łęg olszowy Fraxino-Alnetum, a w "Łęgu nad 

Młynówką" podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetym. Łączna powierzchnia tych 

trzech rezerwatów wynosi 234,6 hektarów. Wszystkie trzy rezerwaty stanowią przestrzennie 

oddzielone części proponowanej ostoi. 

Rezerwaty "Cisy nad Liswartą" i "Cisy w Łebkach" znajdują się w środkowej części 

kompleksu leśnego, w odległości kilkuset metrów od siebie. Łęgi w tych rezerwatach 

porastają doliny małych śródleśnych strumieni i zachowały się w stopniu doskonałym 

(stopień A). Cechą wyróżniającą omawiane łęgi i decydującą o ich wysokiej wartości 

przyrodniczej jest obecność cisów (Taxus baccata). W obu rezerwatach populacja cisa liczy 

478 osobników (dane z roku 2006). 

Około 100-letnie drzewostany łęgowe w obu rezerwatach mają typowa strukturę dla 

omawianego siedliska. Panuje w nich olsza czarna (Alnus glutinosa), a sporadycznie 

spotykane są: jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), klon pospolity Acer platanoides, wiąz 

szypułkowy Ulmus laevis, wiąz górski Ulmus scabra, sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), 

świerk pospolity (Picea abies), brzoza omszona Betula pubescens), pojedynczo występuje też 
jodła pospolita Abies alba. Na obrzeżach łęgu rozrzucone są niewielkie płaty, które można 

zaliczyć do siedliska boru jodłowego Abietetum polonicum, w których gatunkiem panującym 

w warstwie drzew jest jodła. Płaty łęgu olszowego w stopniach reprezentatywności B i C 

(bardzo dobrej i dobrej) znajdują się także w południowej części rezerwatu "Łęg nad 

Młynówką". 

W rezerwacie "Łęg nad Młynówką" w doskonałym stanie (stopień reprezentatywności A) 

zachował się spory płat podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum. 

Gatunkiem panującym w drzewostanie jest jesion wyniosły, a towarzyszy mu olsza czarna i 

wiąz szypułkowy. Drzewostan osiągnął wiek ponad 100 lat, a pnie wielu drzew, zarówno 

jesionów, jak i olsz, mają grubość od 80 do 100 cm. O wyjątkowych walorach "Łęgu nad 

Młynówką" decydują również stanowiska gatunków roślin objętych ochroną oraz rzadkich 

gatunków roślin górskich jak liczydło górskie Streptopus amplexifolius. Łęg jesionowy 

otoczony jest wąskim pasem grądu subkontynentalnego, który bezpośrednio przylega do pól 

uprawnych otaczających rezerwat od zachodu i stanowi w ten sposób strefę buforową 
ograniczającą niekorzystny wpływ obszarów użytkowanych rolniczo na najcenniejszy płat 

łęgu jesionowego.Obszar stanowi duży zbiornik retencyjny na rzece Mała Panew, w 

większości otoczony przez lasy. Zachodni brzeg i część południowego są obwałowane. 

Brzegi północny i wschodni są porośnięte roślinnością wynurzoną, głównie manną Mielec 

Glycearia maxima i pasem zarośli wierzbowych. Występują tu znaczne wahania poziomu 

wody. Przy niskim stanie wody we wschodniej części zbiornika odsłaniają się wielkie połacie 

piaszczystego i mulistego dna. 

 
Wartości przyrodnicze i znaczenie  

Łęg olszowy jest najbardziej rozpowszechnionym typem siedliska łęgowego w Polsce. 

Porasta on zwykle brzegi niewielkich i wolno płynących strumieni śródleśnych. Są to 

najczęściej niewielkie płaty łęgu o wielkości kilku, najwyżej kilkunastu hektarów. W 

przypadku obu rezerwatów płaty łęgu olszowego zajmują powierzchnię ponad 20 hektarów, a 
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ich wartość istotnie zwiększa fakt występowania tu cisa pospolitego. Podgórski łęg jesionowy 

występuje przede wszystkim na pogórzu Sudetów i Karpat. W pasie wyżyn południowej 

Polski jest rzadko spotykanym typem siedliska leśnego, i z tego względu, jest szczególnie 

cennym obiektem. 

 

Zagrożenia 

Zagrożenie dla zachowania siedliska łęgu może być niewłaściwie prowadzona gospodarka 

leśna. Szczególnie niekorzystne jest wykonywanie zrębów na dużej powierzchni. 

Negatywny wpływ może mieć także intensywna uprawa roli w sąsiedztwie lasu. Nawożenie 

pól uprawnych powoduje dodatkowy wzrost zawartości związków mineralnych w glebie 

pobliskich lasów. 

 
Najbliższa turbina: EW4 zlokalizowana w odległości ok. 12,0 km od granic obszaru 

Rys. 13. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 ŁĘGI W LASACH NAD LISWARTĄ PLH 240027 

 

 

Pozostałe ostoje siedliskowe i ptasie zlokalizowane są w odległości powyżej 20 km od terenu 

planowanego przedsięwzięcia, dlatego nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji i 

eksploatacji Farmy Wiatrowej Dobrodzień na zakres ich ochrony.  

 

 

 

POZOSTAŁE OBSZARY NATURA2000 
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Park krajobrazowy dolina Lasy nad górną Liswartą utworzony w 1998 r. mocą 
rozporządzenia Wojewody Częstochowskiego Nr 28/98 z 21 grudnia 1998r. Od 1 stycznia 

2000 r. Park wszedł w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

/rozporządzenie Nr 222/99 Wojewody Śląskiego z 19 listopada 1999 r./ 

Park zajmuje powierzchnię 38.701 ha a otulina dodatkowe 12.045 ha i leży na terenie gmin 

Przystajń, Panki,  Wręczyca Wielka, Blachownia, Konopiska, Starcza, Boronów, Woźniki, 

Koszęcin, Herby, Kochanowice i Ciasna, a zatem obejmuje duży kompleks leśny ciągnący się 
niemal od przedmieścia Częstochowy w kierunku wschodnim między Blachownią i 

Lublińcem. 

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą obejmuje zwarty kompleks leśny położony na 

zachód od Częstochowy, na zachodnim skraju Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Obszar Parku 

stanowi nieckę, środkiem której płynie Liswarta, wypływająca na wysokości 315m.n.p.m w 

pobliżu miejscowości Mzyki. Rzeka płynie szeroką na kilkaset metrów doliną w otoczeniu 

lasów, łąk oraz zabudowań wsi. Jej największymi dopływami w obrębie Parku są: Olszynka, 

Turza i Potok Jeżowski. Lasy zajmują tu 63% powierzchni Parku i jego otuliny, 31% zajęte 

jest przez użytki rolne, pozostałą część stanowią tereny zabudowane i stawy (ok.6 %). 

Lesistość samego parku to 66%. Wśród lasów Parku przeważają bory mieszane świeże oraz 

wilgotne, w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna. Wzdłuż cieków rosną bogate lasy 

łęgowe z cennym zbiorowiskiem podgórskiego łęgu jesionowego. Cennymi zespołami 

leśnymi są także spotykane w południowej części Parku grądy niskie z udziałem jesionu i 

olszy oraz świetlista dąbrowa ze stanowiskami roślin ciepłolubnych. Wśród zbiorowisk 

roślinności nieleśnej w Parku na uwagę zasługują wrzosowiska, wilgotne łąki oraz zespoły 

roślinności wodno-torfowiskowej. Największą osobliwością jest stanowisko pomnikowe 

różanecznika katawbijskiego (gm. Kochanowice). Dużą grupę gatunków rzadkich stanowią 
rośliny górskie: widłak wroniec, ciemiężyca zielona. Spośród innych gatunków rzadkich na 

uwagę zasługują: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, storczyki, 

rosiczka okrągłolistna. 

 

Najbliższa turbina: EW4 zlokalizowana w odległości ok. 12,0 km od granic parku 

 

Pozostałe parki krajobrazowe m.in. Stobrawski Park Krajobrazowy, PK Góra Św. Anny 

znajdują się w odległości powyżej 20 km od terenu planowanego przedsięwzięcia, dlatego nie 

przewiduje się negatywnego wpływu realizacji i eksploatacji Farmy Wiatrowej Dobrodzień na 

zakres ich ochrony.  

 

 

Obszar chronionego krajobrazu
 

Lasy Stobrawsko-Turawskie ustanowiony został 

Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 33, poz. 173), zastąpionym 

Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dziennik 

PARK KRAJOBRAZOWY LASY NAD GÓRNĄ LISWARTĄ 

OSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU LASY STOBRAWSKO-TURAWSKIE 
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Urzędowy Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133). Położony na terenie gmin: 

Chrząstowice, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice 

Wielkie, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, 

Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice, obejmuje obszar o powierzchni 

118.367 ha, z którego wyłączone są tereny wybranych miejscowości. 

Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Śląskiej 

obszaru, są dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują 
tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, 

natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których 

unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi 

buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane. 

Walory te podkreślają: niezliczona ilość bogatych w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość 
terenów zabagnionych i podmokłych, starorzecza, źródła i stawy, a także polodowcowe 

moreny i wydmy (głównie w dolinach Bogacicy, Budkowiczanki i Stobrawy).  

Wszystko to stanowi o wysokich walorach krajobrazowych i środowiskowych tego 

nieskażonego terenu, uznawanego za jeden z najcenniejszych obszarów Śląska Opolskiego. 

 
Najbliższa turbina: EW4 zlokalizowana w odległości ok. 12,0 km od granic obszaru 
 

 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kocia Góra” jest to obszar wzniesień morenowych 

porośniętych lasami o powierzchni 370,63 ha. ZPK „Kocia Góra” został powołany 

Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 (Dz. U. 

W.O. z dnia 8 grudnia 2003, nr 109, poz. 2303. Zespół jest kontynuacją zlokalizowanego na 

zachodzie w gminie Kolonowskie ZPK Kocia Góra.  

Dolina Smoliny na tym odcinku nieznacznie się rozszerza i płytko rozcina obszary 

plejstoceńskich teras Małej Panwi z licznymi wydmami i polami piasków eolicznych. 

Przegrodzenie szerokiej na ok. 300 m doliny groblami spowodowało zwiększenie przewagi 

procesów akumulacji nad erozją, stąd cała dolina w otoczeniu stawów jest zabagniona 

licznymi namuliskami. Zróżnicowanie morfologiczne i geologiczne stref brzegowych stawów 

w powiązaniu z otaczającymi lasami decyduje o rozwinięciu się tu pełnego gradientu siedlisk 

wodno-błotnych. Stwarza to dogodne warunki dla występowania bardzo wysokiej 

bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej.  

W stawach rozwijają się liczne fitocenozy zespołów roślinności wodnej i szuwarowej, m.in. 

zespół „lilii wodnych” Nupharo-Nymphaeetum albae, szuwar oczeretowy Scirpetum lacustris, 

szuwar trzcinowy Phragmitetum australis. Występują tu m.in.: grzybienie białe Nymphaea 

alba i grążel żółty Nuphar lutea.  

Wśród walorów faunistycznych na szczególną uwagę zasługują perkoz rdzawoszyi Podiceps 

grisegena, zimorodek Alcedo atthis, samotnik Tringa ochropus, świerszczak Locustella 

naevia, kląskawka Saxicola torquata, srokosz Lanius excubitor oraz liczne populacje płazów. 

Obszar charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami krajobrazowymi. 

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY KOCIA GÓRA 
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Najbliższa turbina: EW1 zlokalizowana w odległości ok. 9,0 km od granic obszaru 
 
Pozostałe obszary chronionego krajobrazu m.in. Bory Niemodlińskie, Załęcze Polesie, Dolina 

Prosny znajdują się w odległości powyżej 30 km od terenu planowanego przedsięwzięcia, 

dlatego nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji i eksploatacji Farmy Wiatrowej 

Dobrodzień na zakres ich ochrony.  

 

 

Rezerwat „Cisy koło Sierakowa” utworzono 17.05.1957 roku celem ochrony cisa 

pospolitego Taxus baccata występującego na swym naturalnym stanowisku. Powierzchnia 

obejmuje oddział 144 f, g, h, i leśny Sieraków i wynosi 8,05 ha. Od południa przylega od śród 

leśnej polany z osadą i cegielnią Przywary-Sieraków. W ujęciu fitosocjologicznym na terenie 

rezerwatu można wyróżnić następujące zespoły roślinne: przystrumykowy łęg jesionowo-

olszowy Circaeo-Alnetum, środkowopolski sosnowo-dębowy bór mieszany Querco robiris-

Pinetum, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum i kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-

Fagetum. Ten ostatni przedstawia największą wartość ze względu na stary, ponad 150-letni 

drzewostan, pod którego okapem rośnie prawie cała, populacja cisa występująca w obrębie 

rezerwatu. 

 

Najbliższa turbina: EW4 zlokalizowana w odległości ok. 6,8 km od granic obszaru 
 
Pozostałe rezerwaty przyrody znajdują się w odległości powyżej 10 km od terenu 

planowanego przedsięwzięcia, dlatego nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji i 

eksploatacji Farmy Wiatrowej Dobrodzień na zakres ich ochrony.  

 

 

• Pomnik przyrody oznaczony numerem 446 wojewódzkiego rejestru form ochrony 

przyrody,  zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1145/8 k.m. 8 obręb Rzędowice. 

Najbliższa turbina: EW3 zlokalizowana w odległości ok. 2,0 km od granic działki 
1145/8 

• Pomnik przyrody oznaczony numerem 447 wojewódzkiego rejestru form ochrony 

przyrody, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 117, k.m. 17 obręb Główczyce. 

Najbliższa turbina: EWi i EW4 zlokalizowane w odległości ok. 4,9 km od granic 
działki 1 

 

 

Projektowane wiatraki zlokalizowane są w ternie otwartym, poza korytarzami 

ekologicznymi. Projektowana podziemna linia energetyczna przecina dolinę Myśliny, lokalny 

korytarz ekologiczny. Teren farmy otoczony jest Lasami Turawsko-Stabrowskimi, które 

stanowią węzłowy element sieci przyrodniczej o znaczeniu krajowym, w tym jako korytarz 

REZERWAT PRZYRODY CISY KOŁO SIERAKOWA 

POMNIKI PRZYRODY 

KORYTARZE EKOLOGICZNE 
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ekologiczny sieci Natura 2000 oraz korytarz ekologiczny dużych ssaków. Dolina Myśliny 

znajduje się ok 650 m od najbliższego projektowanego wiatraka, a ściana kompleksu leśnego 

ok. 1,2 km. 
 

 

W planach dotyczących zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie 

przedsięwzięcia, planuje się objęcie ochroną, jako obszar chronionego krajobrazu, obszary 

zalesione na północny-wschód, wschód i południowy-wschód od lokalizacji elektrowni 

wiatrowej. Dokładny przebieg granic tych obszarów nie jest znany, jednak za dostępnymi 

materiałami kartograficznymi (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego, 2010 – Mapa nr 2) można przyjąć że najbliższy planowany przebieg granic 

OChK (+- zabudowa Rzędowic) dzieli od najbliższej turbiny ok. 450m. 
 

4.12 Występowanie zabytków  
 

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

planowanego przedsięwzięcia, nie wyznaczono na tym obszarze stref ochrony 

konserwatorskiej. Zgodnie z otrzymanym pismem od Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu nr RZ.5135.153.2011.SO z dnia 18 listopada 2011r. na 

obszarze projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień nie są zlokalizowane stanowiska 

archeologiczne wpisane do rejestru zabytków bądź ujęte w ewidencji zabytków [patrz: 

ZAŁACZNIK TEKSTOWY 4]. Na terenie projektowanej farmy (działki lokalizacji 

poszczególnych turbin wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz działki sąsiadujące) nie 

występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków gm. 

Dobrodzień. Najbliższe obiekty zabytków nieruchomych wpisane do rejestru i ewidencji 

gminnej zlokalizowane są bezpośrednio na terenie miejscowości Dobrodzień, Bzionków, 

Szemrowice. Ze względu na znaczną odległość poszczególnych turbin wiatrowych od 

terenów w/w miejscowości, realizacja przedsięwzięcia nie będzie wpływu na stan krajobrazu 

kulturowego oraz na zabytki.  

 

W razie odkrycia podczas robót ziemnych zabytków archeologicznych Inwestor 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszystkie odkryte 

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają 
ochronie w myśl  przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.). 

 

4.13 Dobra materialne 
 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost wartości części działek przeznaczonych 

bezpośrednio pod turbiny oraz części działek w zasięgu elektrowni w stosunku do stanu 

istniejącego. Właściciele tych nieruchomości będą czerpać korzyści finansowe z 

OBSZARY PROJEKTOWANE 
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funkcjonowania farmy wiatrowej. Dotychczasowe doświadczenia, potwierdzone m.in. przez 

Agencję Nieruchomości Rolnych, wskazują, że grunty rolne, na których lokalizowane będą 
turbiny wiatrowe lub stanowiące potencjalne miejsce lokalizacji turbin wiatrowych, osiągają 
wyższe ceny na rynku wtórnym. Jak wykazały badania, przeprowadzone przez Bank BGŻ, 

cena ziemi, na której są planowane elektrownie wiatrowe, jest istotnie wyższa od pozostałych 

w regionie. 

 

W grudniu 2009 ukazał się raport  „Wpływ projektów z zakresu energetyki wiatrowej 

na ceny nieruchomości mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych: hedoniczna analiza wielu 

lokalizacji”. Model wyceny hedonicznej stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej 

wiarygodnych narzędzi służących do identyfikowania krańcowego wpływu różnorodnych 

cech nieruchomości oraz ich okolicy na wartość tych nieruchomości. Różne sposoby analizy 

prowadzą do bardzo spójnych wniosków – żaden z modeli nie udowadnia istnienia 

jakiegokolwiek szeroko zakrojonego wpływu energetyki wiatrowej na pobliskie 

nieruchomości. W szczególności, ani widok farmy wiatrowej, ani odległość od instalacji nie 

mają żadnego spójnego, mierzalnego i statystycznie znaczącego wpływu na ceny sprzedaży 

domów. Choć analiza nie wyklucza, iż wartość poszczególnych domów lub ich niewielkiej 

liczby może spaść, stwierdzono, że jeżeli taka sytuacja ma miejsce, jest zbyt mało znacząca 

i/lub rozpowszechniona, aby mieć jakikolwiek statystycznie znaczący wpływ na ogólną 
sytuację. 

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii potwierdziły natomiast, że korelacja 

pomiędzy lokalizacją farm wiatrowych a wartością nieruchomości budowlanych istnieje, a jej 

zasięg oszacowano na ok. 8km. Wpływ ten dotyczy jednak głównie budynków mieszkalnych, 

natomiast nie stwierdzono takich korelacji w stosunku do cen gruntów rolnych. Należy zatem 

zakładać, że realizacja przedsięwzięcia może mieć wpływ na ceny nieruchomości położonych 

w okolicy, jednak określenie tego wpływu jest obecnie niemożliwe (niewielka liczba 

elektrowni wiatrowych w Polsce oraz brak tego typu badań dla warunków krajowych). 
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5. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA FAUNĘ, FLORĘ, SIEDLISKA 

PRZYRODNICZE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE 

USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 
 

5.1 Wpływ przedsięwzięcia na szatę roślinną i faunę ( z wyjątkiem ptaków i nietoperzy) 
oraz siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin i zwierząt 
 

5.1.1 Wprowadzenie 

 

Badania inwentaryzacyjne szaty roślinnej oraz flory i fauny (z wyjątkiem nietoperzy i 

ptaków, które analizowano w ramach odrębnych inwentaryzacjach), wykonano na obszarze 

projektowanej farmy w sezonie 2011.   

 

Trwałe oddziaływanie wiatraków na gatunki naziemne będzie ograniczać się do bardzo 

niewielkiego ograniczenia powierzchni przyrodniczo czynnej (wieże wiatraków i ich 

fundamenty). Towarzysząca budowie turbin wiatrowych rozbudowa infrastruktury drogowej i 

linii przesyłowych obejmuje większy obszar niż same siłownie, co w połączeniu z liniowym 

charakterem tych ingerencji w środowisko sprawia, że stanowi ona potencjalnie większe niż 
same turbiny zagrożenie dla świata roślin i naziemnych zwierząt.  

Drogi dojazdowe, ze względu na ulokowanie projektowanych turbin w pobliżu już 
istniejących ciągów komunikujących będą miały niewielką długość ok 580m w części 

zachodniej i 850m w części wschodniej farmy. Oba odcinki poprowadzone będą po polach 

uprawnych. Drogi nie stanowią zagrożenia dla fauny i flory. 

Linia przesyłowa ma długość ok. 7km i będzie miała podziemny przebieg, w związku z 

tym jej oddziaływanie ograniczy się do etapu budowy (i ewentualnej likwidacji). Linia 

przesyłowa w większości poprowadzona jest w krajobrazie pól uprawnych, środowisku w 

którym przemieszczanie wierzchnich warstw ziemi nie jest zabiegiem zagrażającym 

funkcjonowaniu ekosystemy. Na odcinku ok 400 m przebiega doliną Myśliny. Dolina ta ma 

znaczenie jako lokalny korytarz ekologiczny, a w dolnym odcinku (poza zasięgiem 

oddziaływania wiatraków) na odcinku śródleśnym ma dużą wartość przyrodniczą 
(projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy). Na odcinku sąsiadującymi z lokalizacją 
turbin wiatrowych dolina Myśliny i jej niewielkich dopływów stanowi wyróżniający się w 

krajobrazie obniżenie. Obszar doliny stanowi mozaikę mniej i bardziej intensywnie 

zagospodarowanych użytkowanych użytków zielonych oraz niewielkich zadrzewienia. Jako 

obszar o podwyższonym potencjale bioróżnorodności i naturalny korytarz ekologiczny, teren 

doliny wymaga szczególnej uwagi na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

 

 

 

 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -96- 

5.1.2 Ocena wpływu projektowanej farmy wiatrowej na szatę roślinną i faunę ( z wyjątkiem 

ptaków i nietoperzy), ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych chronionych 

oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt 
 

Flora 

Budowa inwestycji nie stanowi zagrożenia dla populacji roślin, w tym roślin chronionych i 

rzadkich w skali lokalnej i regionalnej - elektrowni wiatrowych wiązać się będzie z 

wyłączeniem z upraw niewielkich (kilkuarowych) fragmentów pól.  Prace ziemne przy linie 

przesyłowej odbywać się będą w sąsiedztwie siedlisk chronionych, jednak nie będą znacząco 

negatywnie na nie oddziaływać, pod warunkiem właściwego wykonania prac ziemnych w 

dolinie Myśliny i w jej korycie (zalecenia). 

Obecność turbin wiatrowych ogranicza natomiast możliwość innego niż rolnicze 

wykorzystana terenu w promieniu kilkuset metrów, tworząc w ten sposób duży teren na 

którym rośliny, w tym rzadkie chwasty są chronione przed oddziaływaniami takimi jak 

zabudowa mieszkaniowa i przemysłowo-usługowa. 

 

Likwidacja instalacji nie będzie wiązać się z zagrożeniem dla flory. 

 

Fauna 

Budowa inwestycji nie stanowi istotnego zagrożenie dla populacji i siedliska bezkręgowców 

oraz ssaków naziemnych. W przypadku płazów, które dokonują okresowych migracji do i z 

miejsc rozrodu negatywne oddziaływanie może polegać na wykonaniu i pozostawieniu w 

okresie migracji otwartych wykopów, szczególnie w pobliżu w pobliżu zbiorników i cieków 

wodnych. Oddziaływanie to można zminimalizować poprzez odpowiednie zaplanowanie 

okresu prac ziemnych lub/i zabezpieczenie wykopów. 

Eksploatacja turbin nie powinna oddziaływać na naziemną faunę. Wiatraki usytuowane są w 

odległości ponad 600m od korytarza ekologicznego rzeki Myśliny i 1200m od kompleksów 

leśnych, elementu szlaku migracji dużych ssaków. Odległość ta wyklucza oddziaływania 

(hałas, migotanie cienia) powodujące zakłócenie funkcji przyrodniczych tych terenów.  

 

Likwidacja instalacji nie będzie wiązać się z zagrożeniem dla fauny. 

 

Obszary chronione 

Uwzględniające status ochronny i odległość poszczególnych obszarów ochronnych od 

planowanej inwestycji można uznać że nie istnieje prawdopodobieństwo negatywnego 

oddziaływania na te obszary 

 

5.1.3 Propozycje działań zapobiegawczych i łagodzących 

 

W celu minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania jakie dla migrujących 

drobnych zwierząt mogą stwarzać otwarte wykopy zaleca się następujące działania: 

1) należy przeszkolić pracowników budowy i obsługi, tak aby zwracali uwagę na pole 

robocze, drogi przejazdów i ścieżki (należy uwzględnić wszystkie zwierzęta, najczęściej 
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będą to płazy i gady) w celu uniknięcia uszkodzenia lub zabicia zwierząt. W wypadku 

stwierdzenia zwierząt, pracownicy powinni wiedzieć jak postępować, aby zapobiec ich 

uszkodzeniu lub zabiciu (ominięcie lub przeniesienie w teren niezagrożony). 

2) ograniczyć pozostawianie wykopów o stromych brzegach, do których mogłyby wpadać 
zwierzęta. W wypadku ich powstania regularnie sprawdzać (nie rzadziej niż raz na 3 

dni), czy nie ma w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich obecności, przenieść je 

w bezpieczne miejsce (zwierzęta niebezpieczne powinny być przeniesione przez 

doświadczonego specjalistę – zoologa) 

3) na odcinku przecinającym dolinę Myśliny wykopy nie powinny pozostawać 
niezasypane w okresie 1 marca – 1 sierpnia, czyli w okresie największej aktywności 

migrujących płazów i dyspersji osobników młodocianych. W przypadku braku 

możliwości wykonania prac ziemnych na obszarze doliny w innym terminie teren prac 

budowlanych powinien zostać ogrodzony w sposób uniemożliwiający penetrację przez 

płazy 

4) na odcinku przecinającym dolinę Myśliny wykopy nie powinien być wypełniany 

materiałem obcym, przynajmniej w warstwie przypowierzchniowej (0,5m), gdzie 

powinien zostać umieszczony z humus wcześniej z stamtąd usunięty, wraz z darnią. 

5) przejście przez koryto Myśliny należy wykonać w sposób nieingerujący w koryto rzeki 

i jej brzegów. 

 

5.2 Wpływ przedsięwzięcia na ornitofaunę 
 

5.2.1 Wprowadzenie 

 

Na terenie projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień Mazowiecko – Świętokrzyskie 

Towarzystwo Ornitologiczne pod kierunkiem mgr Zbigniewa Kołudzkiego, przeprowadziło 

całoroczny monitoring ornitologiczny w okresie od marca 2010r. do lutego 2011r. W ramach 

inwentaryzacji ornitologicznej zastosowano ścieżkę podstawową obejmującą wszystkie 

okresy fenologiczne zgodnie z Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki (PSEW 2008). Wyniki badań zostały przedstawione w dokumencie 

„Ocena wpływu usytuowania i użytkowania farmy wiatrowej na awifaunę i środowisko 

Przyrodnicze ptaków w miejscowości Dobrodzień, gmina Dobrodzień, powiat oleski, 

województwo opolskie” (2011r.) [patrz: ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY 7]. Przedstawione poniżej 

informacje z zakresu monitoringu ornitologicznego stanowią podsumowanie treści 

powyższego dokumentu.  

 

Zebrane dane ornitologiczne w postaci „Oceny …” dotyczą przede wszystkim składu 

gatunkowego, liczebności i zagęszczenia wszystkich gatunków ptaków w cyklu rocznym, 

liczebności gatunków kluczowych oraz natężenia i sposobu wykorzystania przestrzeni 

powietrznej przez ptaki, a w szczególności drapieżniki i inne gatunki o dużych rozmiarach 

ciała, migranty, a także ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe.  
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Badany obszar obejmował teren najbliższy projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień 
w pobliżu miejscowości Szemrowice – Warłów – Rzędowice – Dobrodzień  (gm. 

Dobrodzień). Poniżej na rysunku przedstawiono obszar badań z powierzchniami badawczymi 

oraz lokalizację elektrowni wiatrowych.  

 

 
Rys. 14. Obszar badań z powierzchniami badawczymi i lokalizacją turbin 
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5.2.2 Metodyka opracowania 

 

W pracach terenowych i kameralnych zastosowano metodykę proponowaną przez 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (2008, Wytyczne w zakresie oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Szczecin). 

 

Przyjęto ścieżkę monitoringu przedrealizacyjnego trwającego 1 rok (obejmującego 30 

kontroli).  

 
A. Zakres monitoringu przedrealizacyjnego  
a. Długość trwania: 1 roku, z uwzględnieniem okresu fenologicznego (okres lęgowy, 

zimowanie przelot jesienny i wiosenny). 

b. Przedmiot obserwacji: skład gatunkowy i liczebność, a w odniesieniu do ptaków 

obserwowanych w locie również wysokość przelotu w rozbiciu na 3 pułapy (do wysokości 

dolnego zakresu pracy śmigła, w strefie pracy śmigła, powyżej śmigła  

c. Zakres badań: 4 moduły:  

A.1. Badania transektowe liczebności i składu gatunkowego 
a. Cel: uzyskanie podstawowej informacji o składzie gatunkowym awifauny użytkującej 

powierzchnię i sposobie wykorzystania terenu przez ptaki,  

b. Powierzchnie próbne: dwa transekty w  miejscu inwestycji  

c. Kontrole  transeptu 2 -3razy w miesiącu  

d. Liczone wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie ze standardową metodyką (Buckland 

et al. 2001). 

A.2. Badania w protokole MPPL 
a. Cel: poznanie składu gatunkowego i zagęszczeń poszczególnych gatunków ptaków 

wykorzystujących teren w okresie lęgowym. Zastosowanie standardu metodycznego 

stosowanego corocznie od 2000 roku na >400 powierzchniach reprezentatywnych dla obszaru 

całego kraju (program MPPL; Chylarecki i in. 2006) pozwala na proste i precyzyjne 

określenie walorów awifauny okresu lęgowego w relacji do danych referencyjnych 

reprezentatywnych dla sytuacji ogólnopolskiej. 

b. Powierzchnie próbne: kwadraty 1 x 1 km, w obrębie których wytyczane są 2 równoległe 

transekty o długości 1 km każdy, oddalone od siebie o ok. 500 m. 

c. 2 kontrole/kwadratu w trakcie sezonu lęgowego (kwiecień-czerwiec). 

d. Liczone wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie z ustalonym standardem 

metodycznym MPPL. 

 

A.3. Badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki 
a. Cel: oszacowanie natężenia przelotów (lokalnych i długodystansowych) ptaków w 

przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o wysokiej kolizyjności 

(ptaki drapieżne, inne duże ptaki); poznanie zmienności tych parametrów w cyklu rocznym. 

b. Powierzchnie próbne – punkt stacjonarnej obserwacji: punkt obserwacyjny PO (ryc.1). 

c. Kontrole punktu, minimum 1 h obserwacji/punkt;  

d. Liczone wszystkie ptaki widziane i słyszane w podziale na kategorie pułapu przelotu.  
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A.4. Cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych Występowanie gatunków 
kluczowych. 
a. Cel: oszacowanie liczebności i rozmieszczenia lęgowych gatunków rzadkich i gatunków o 

dużych rozmiarach ciała (w szczególności: ptaki drapieżne, bociany, żuraw, łabędzie) na 

terenie planowanej farmy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

b. Powierzchnia próbna: Obszar farmy wraz z buforem 2km . 

c. Kontrole: 2 całodzienne kontrole całości obszaru w sezonie lęgowym (kwiecień połowa 

czerwca) plus obserwacje oportunistyczne przy okazji innych badań;  
Cenzus uzupełniono dodatkowym liczeniem nocnym (pierwsze dni czerwca) 

ukierunkowanym na wykrycie derkacza i innych chruścieli, przepiórki oraz sów. 

d. Liczone i kartowane wszystkie ptaki z predefiniowanej listy gatunków, wykazujące 

zachowania lęgowe (generalnie kategoria "gniazdowanie prawdopodobne" i "gniazdowanie 

pewne", wg standardów obserwacji atlasowych; Hagemeijer & Blair 

1997, Bibby 2004, Sikora i in. 2007). 
Gatunki kluczowe 

• ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, dla których tworzy się obszary Natura 2000, 

•  ptaków zagrożonych wyginięciem wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt, 

• gatunków w kategoriach 1-3 jako gatunki SPEC (Species of European Conservation 

Concern gatunków rzadkich objętych strefową ochroną miejsc występowania,  

• gatunków o rozpowszechnieniu lęgowym < 10% zgodnie z danymi Polskiego Atlasu 

Ornitologicznego 

• gatunków o liczebności krajowej populacji mniejszej niż 1000 par lęgowych. 

Prace terenowe w okresie lęgowym, migracji oraz zimowania prowadzone były w godzinach 

5 – 12 (głównie między godzinami 7 00 –12 00, w zależności od pory roku).  Średni czas 

przeznaczony na liczenia ptaków w tych okresach wynosił około 4-5 godzin, w tym był 1 

stały punkt badawczy przeznaczone na liczenia 1 godzinne. Ptaki notowano w notatniku, 

liczbę osobników poszczególnych stad, kierunek przelotu, zakres odległości od punktu bądź 
transektu w 3 przedziałach, wysokość przelotu w stosunku do pracujących śmigieł turbiny. Na 

każdej kontroli notowano czas i godziny prowadzenia obserwacji oraz warunki pogodowe. 

Obserwacje prowadzono przy pomocy lornetki 10x42 i lunety 16 - 40X50.  W terenie 

posługiwano się mapą w skali 1:25 000 i 1:10 000.  

 
Okres prowadzenia monitoringu; 
Monitoring prowadzony był w roku 2010 i 2011  w czasie którego przeprowadzono 30  

kontroli 

 
Daty kontroli: 
3.03.10 

12.03.10 

3.04.10 

14.04.10 

24.04.10 

4.05.10 

13.05.10 

24.05.10 

2.06.10 

11.06.10 

24.06.10 

7.07.10 
21.07.10 

5.08.10 

22.08.10 

2.09.10 
12.09.10 

23.09.10 

4.10.10 

13.10.10 
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24.10.10 

3.11.10 

13.11.10 

25.11.10 

3.12.10 
23.12.10 

4.01.11 

22.01.11 

2.02.11 

17.02.11 

 

5.2.3 Wyniki rocznej obserwacji ornitofauny 

 

Na powierzchni badań, w wyniku rocznego monitoringu, wykazano 3134 ptaki 

należących do 91 gatunków. Frekwencja ptaków była zróżnicowana w zależności od okresu 

fenologicznego. 

 

W okresie lęgowym w miesiącach maj - czerwiec stwierdzono 437 ptaki, należące do 

38 gatunków. Zgrupowanie ptaków składało się z gatunków wyprowadzających lęgi w 

obszarze inwestycji i przylatujące z okolicy obszaru. Gatunkami dominującymi w pierwszej 

piątce był; skowronek 35,2%, szpak 22,9%, dymówka 9,4%, oknówka 5,7%, gawron 5,7 %. 

Gatunki te stanowiły 78 % całego zgrupowania ptaków.Z ptaków szponiastych odnotowano: 

myszołowa (2os.), pustułkę (1 os.), kobuza (1os.). Gatunki te stanowiły 0,9 % całego 

zgrupowania ptaków. Z ptaków o dużej masie ciała stwierdzono łabędzia (1os.) 0,2 % 

udziału.Z gatunków o średniej masie ciała zanotowano: grzywacza (10 os.), wronę (4 os.), 

kruka (3 os.), srokę (2 os.),  śmieszkę (3os.), kawkę (12 os.), sójkę (1 os.). Gatunki te 

stanowiły 8 % całego zgrupowania ptaków. 

 

W okresie polęgowym stwierdzono 469 ptaki, należące do 39 gatunków. 

Zgrupowanie ptaków składa się z gatunków wyprowadzających lęgi w obszarze inwestycji i 

przylatujące z okolicy obszaru. Gatunkami dominującymi w pierwszej piątce był; szpak 

32,6%, skowronek 15,1%, gawron 14,7%, dymówka 4,9%, oknówka 4,7%. Gatunki te 

stanowiły 72% całego zgrupowania ptaków. Z ptaków szponiastych odnotowano: myszołowa 

(1os.), kobuza (1os.), jastrzębia (1os.), krogulca (2os.), błotniaka stawowego (1os.). Gatunki 

te stanowiły 1 % całego zgrupowania ptaków. Z gatunków o dużej masie ciała zanotowano: 

bociana białego (1os) 0,2%. Z gatunków o średniej masie ciała stwierdzono: grzywacza (14 

os.), kawkę (10 os.), srokę (4 os), kruka (3 os.), śmieszkę (1 os), sójkę (1 os), wronę (1 os), 

turkawka (1 os) turkawka (1 os). Gatunki te stanowiły 7,4 % całego zgrupowania ptaków. 

 

W okresie zimowym stwierdzono 275 ptaków, należące do 31 gatunków. Gatunkami 

dominującymi w pierwszej piątce był: kwiczoł 16,7 %, zięba 12%, czeczotka7,6%, 

jemiołuszka 6,5%, modraszka 4,7%. Gatunki te stanowiły 47,5 % całego zgrupowania 

ptaków. Z ptaków szponiastych odnotowano: myszołowa (3 os.), krogulca (3os.), pustułkę 
(1os.),  jastrzębia (1os.). Gatunki te stanowiły 8% całego zgrupowania ptaków. Z gatunków o 

średniej masie ciała zanotowano: kawkę (10 os), gawrona (9 os), kruka (7 os.), wronę (4 

os.),srokę (2 os.). Gatunki te stanowiły 12% całego zgrupowania ptaków. 

 

W okresie migracji wiosennej stwierdzono 389 ptaki, należące do 51 gatunków. 

Gatunkami dominującymi, w pierwszej piątce był: szpak 10,0%, skowronek 18,0 %, geśi n/n 

8,7%, kwiczoł 8,7%, gawron 5,1%.Gatunki te stanowiły 50,5% całego zgrupowania ptaków. 

Z ptaków szponiastych odnotowano: myszołowa (5os.), pustułkę (1os.), jastrzębia (1os.), 
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błotniaka stawowego (1os), krogulca (2os.), ptaki drapieżne n/n (1os.), Gatunki te stanowiły 

3,0% całego zgrupowania ptaków. Ptaki o dużych rozmiarach ciała: bocian biały (1os.), 

żuraw (4 os.), gęsi (34os.),  stanowiły 10,0 % całego zgrupowania ptaków. Z gatunków o 

średniej masie ciała zanotowano: grzywacza (13os.), wronę (3 os.), kruka (4 os.), krzyżówkę 
(3 os.), śmieszkę (6 os.), kawkę (11 os.), srokę (2 os.), mewę pospolitą (1 os.). Gatunki te 

stanowiły 11,0 % całego zgrupowania ptaków. Z siewkowych odnotowano siewki złote (12 

os.), których udział wynosił 3,1%. 

 

W okresie migracji jesiennej stwierdzono 1564 ptaki, należące do 65 gatunków. 

Gatunkami dominującymi, w pierwszej piątce był: kwiczoł 12,3%, szpak 11,2%, zięba 7,7%, 

grzywacz 7,5%, gawron 7,2%. Gatunki te stanowiły 45,9% całego zgrupowania ptaków. Z 

ptaków szponiastych odnotowano: myszołowa (4os), kobuza (2os), pustułkę (3 os.), jastrzębia 

(2 os.), krogulca (5 os.), ptaki drapieżne n/n (1 os.), błotniaka stawowego (3 os), trzmielojada 

(1 os.). Gatunki te stanowiły 1,4 % całego zgrupowania ptaków. Ptaki o dużych rozmiarach 

ciała: bocian biały (2 os.), żuraw (13 os), łabędź niemy (4 os.), gęś n/n (57 os), gęś zbożowa 

(30 os), gęś białoczelna (80 os), Gatunki te stanowiły 12,1 % całego zgrupowania ptaków. Z 

gatunków o średniej masie ciała zanotowano: kawkę (89os), sójkę (12 os.), kruka (5 os.), 

wronę (5 os.), śmieszkę (5 os.), Gatunki te stanowiły 8,69  % całego 7,63% zgrupowania 

ptaków. Z siewkowych odnotowano czajkę (39 os.), i siewki n/n (6 os.), których udział 

wynosił 2,9%. 

 

5.2.4 Wykorzystanie przestrzeni powietrznej 

 

W ciągu roku obserwacji na transektach i punktach obserwacyjnych wykazano 3134 

ptaki, należące do 91 gatunków. Z tego ugrupowania; 75,5% ptaków przemieszczało się do 

wysokości wirnika, 8,6% w zakresie pracy wirnika i 14,7% powyżej pracy wirnika. 

 

Rys.15. Wysokość przelotu ptaków odnotowana na transektach i  punkcie obserwacyjnym podczas rocznego 

monitoringu. 
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5.2.5 Prognozowany wpływ inwestycji na awifaunę 
 

Utrata siedlisk 

Lokalizacja turbin będzie usytuowana na gruntach ornych. Podczas budowy trwale 

zostanie zajęta przestrzeń kilkunastu metrów kwadratowych pod stopę 6 turbin, drogi 

dojazdowe. Zajęcie terenu spowoduje przesunięcie, zmniejszenie lub utratę rewiru lęgowego: 

skowronka, pliszki żółtej, potrzeszcza, kuropatwy, czajki stwierdzonych w miejscu i w 

sąsiedztwie turbin. 

Biorąc pod uwagę dominację siedlisk rolniczych w otoczeniu planowanej lokalizacji 

turbin wiatrowych, utrata ich niewielkiej części na działkach ewidencyjnych wchodzących w 

skład obszaru planowanej inwestycji nie powinna wywołać negatywnych konsekwencji dla 

stabilności populacji ptaków krajobrazu rolniczego na tym obszarze. Może jedynie 

doprowadzić do przesunięcia rewirów lęgowych o 100 – 200 metrów poza teren farmy 

wiatrowej. 

 
Utrata żerowisk 

Skład gatunkowy ptaków żerujących w obszarze inwestycji tworzyły gatunki pospolite i 

liczne: gawron, skowronek, szpak, kwiczoł. Większe stada tworzyły szpak i krukowate 

(gawron, kawka,) grzywacz, szczególnie w okresie dyspersji polęgowej i przelotu. 

Przebywanie tych gatunków związane było z prowadzonymi pracami rolnymi 

umożliwiającymi dostęp do pokarmu (orka, siew itp.), składowaniem kiszonki. 

W okresie letnim (czerwiec-sierpień) gdy na polach dominuje wysoka roślinność 
(pszenica, jęczmień) obserwowano większe koncentracje ptaków w miejscach z niską 
roślinnością (okopowe, wykoszone mieszanki pastewne). Odnotowanymi gatunkami były; 

skowronki, czajki, pliszki żółte, świergotki, gawrony, grzywacze. Ptaki w tego typu 

warunkach na działkach z niską roślinnością, mogą szybciej dostrzec zagrożenie ze strony 

drapieżników i znaleźć pokarm. Ze względu na zmianowanie pól na powierzchni farmy, nie 

można wyznaczyć stałych miejsc, tego rodzaju koncentracji ptaków.  

Obszar gruntów rolnych w otoczeniu planowanej inwestycji nie były w okresie 

prowadzonych badań miejscem koncentracji, żerujących bądź odpoczywających gęsi, ptaków 

siewkowatych, żurawi. Ilość zanotowanych ptaków drapieżnych nie wskazuje aby teren ten 

był dla nich szczególnie atrakcyjnym miejscem do żerowania. 

W okresie zimowym ze względu na zalegającą pokrywę śniegu ptaki sporadycznie 

zatrzymywały się w rejonie inwestycji. Miejscem w którym obserwowano ptaki w tym 

okresie były drogi, która ze względu na odśnieżanie umożliwiała ptakom dostęp do pokarmu, 

gastrolitów i wody.  

 

Efekt bariery 

Reakcja ptaków na istniejące turbiny może być zróżnicowana – od nieznacznej 

zmiany kierunku lotu, szybkości czy pułapu aż do szerokiego omijania farmy (Wuczyński 

2009). Skutkiem tego oddziaływania jest zwiększenie wydatków energetycznych, co może 

prowadzić do pogorszenia się kondycji ptaków. Jednak ocena skali tego problemu jest bardzo 

trudna z uwagi na wiele zmiennych. 
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Efekt bariery jest szczególnie silny dla gęsi, żurawi, kań i wielu drobnych ptaków. Z 

kolei do mniej wrażliwych zaliczane są np. myszołowy, pustułki czy szpaki (Hӧtker i in. 

2006). Farmę wiatrową, stanowić będzie 6 turbin ustawionych w 2 zgrupowaniach 

oddalonych od siebie o ok. 4 km. Odległość ta umożliwia  swobodny przelot między 

turbinami. Ilość przelatujących gatunków uznawanych za podatne na odstraszanie widokiem 

turbin, siewkowate, szponiaste, bociany, czy inne gatunki o dużych rozmiarach ciała, była nad 

obszarem planowanej inwestycji poniżej 10% całego ugrupowania ptaków. Szpak, 

skowronek, kwiczoł, gawron, zięba, jako dominanci w okresie całego roku na obszarze 

planowanej inwestycji są gatunkami, których zgrupowania w okresie dyspersji polęgowej i 

migracji wiosennej i jesiennej były znaczące liczebnie. Są to jednak gatunki uznawane jako 

mało wrażliwe na obecność turbin. W obszarze planowanej farmy nie występują przeszkody 

terenowe, wymuszające zawężenie strumienia przelotu (typu doliny, przełęcze). Nie ma też 
atrakcyjnych miejsc do odpoczynku czy żerowania zachęcające ptaki do zatrzymania się w 

tym rejonie. Zaistnienie na badanym terenie turbin o maksymalnej wysokości ok. 150 m i 

oddalone od siebie o ok. 4 km, nie powinno mieć istotnego wpływu na ptaki przelatujące 

przez teren planowanej farmy wiatrowej jak również żerujące na tym obszarze, gdyż mogą 
one wykorzystywać tereny – o takim samym charakterze – wokół turbin i poza farmą.  

 

Śmiertelność bezpośrednia 

Śmiertelność bezpośrednia będąca wynikiem kolizji ptaków z pracującymi śmigłami 

turbin wiatrowych stanowi najbardziej znany rodzaj negatywnego oddziaływania farm 

wiatrowych na ptaki (Wuczyński 2009). Kluczowym czynnikiem wpływającym na 

śmiertelność w wyniku kolizji wydaje się być lokalizacja farmy wiatrowej. Prawidłowa 

lokalizacja często pozwala na ograniczenie do minimum szkodliwego efektu wywieranego 

przez farmę wiatrową (Marczewski 2008).  

Na kolizję z pracującymi turbinami w większym stopniu narażone są ptaki migrujące, 

które nie zetknęły się z tym zagrożeniem, niż  osobniki lokalne. Do kolizji może dojść 
głównie w warunkach słabej widoczności i w czasie przelotu nocnego. Przy normalnych 

warunkach ptaki, reagują na przeszkodę zmieniając trasę lotu omijając turbinę. Poziom 

śmiertelności dla wszystkich grup ptaków na terenie przyszłej inwestycji przewiduje się na 

poziomie wynoszącym ok. 1 - 1,5 osobnika/turbinę/rok. Ilość przelatujących wszystkich 

ptaków w  zakresie pracy wirnika oceniono na  ok. 8,6% (270 osob.). W tej grupie 

dominantem był: gawron, szpak, dymówka,  skowronek, oknówka, czajka, 

 

5.2.6 Minimalizacja wpływu farmy wiatrowej na awifaunę 
 

Właściwa lokalizacja farmy wiatrowej, jest pierwszym najważniejszym czynnikiem 

minimalizującym niekorzystny wpływ na awifaunę. W przypadku tej lokalizacji, co wykazał 

roczny monitoring, inwestycja będzie miała prawdopodobnie niewielki wpływ na awifaunę; 
lęgową  zimującą i przelotną.  

 

W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu farmy, podczas prac inwestycyjnych i w 

czasie eksploatacji należy przestrzegać następujących zaleceń: 
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• przeprowadzenie prac budowlanych i montażowych generatorów wiatrowych w 

okresie sierpień-marzec po okresie lęgowym, 

•  zwiększenie widoczności wirnika w ciągu dnia, poprzez odpowiednie malowanie, 

• zwiększenie widoczności wirnika w ciągu nocy, poprzez odpowiednie oświetlenie 

obiektu zgodnie z przepisami lotniczymi (pewne typy oświetleń mogą wabić i 

dezorientować ptaki, zwiększając prawdopodobieństwo zderzeń),  

• utrzymać dotychczasowy sposób wykorzystywania ziemi. Ubóstwo siedlisk nie będzie 

atrakcyjne dla ptaków, 

 

W przypadku gdy po wybudowaniu turbiny okaże się że zmienił się np. korytarz 

przelotu, lub w pobliżu lęgi wyprowadza rzadki gatunek ptaka, konieczne będzie okresowe 

wyłączanie siłowni.  

 

5.3 Wpływ przedsięwzięcia na chiropterofaunę 
 

5.3.1 Wprowadzenie 

 

Zamieszczone poniżej informacje dotyczące monitoringu nietoperzy stanowią 
podsumowanie wyników, analiz i obserwacji przedstawionych w sporządzonym na potrzeby 

budowy farmy wiatrowej Dobrodzień dokumencie „Raport z rocznego monitoringu 

chiropterologicznego dotyczącego oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko życia 

nietoperzy” (maj 2011), opracowanym przez zespół Uniwersytetu Łódzkiego w składzie mgr 

Katarzyna Janik i dr Janusz Hejduk. Szczegółowe dane związane z metodyka prowadzenia 

monitoringu, wynikami analiz, oznaczeniami i opisem poszczególnych gatunków nietoperzy 

zostały przedstawione właśnie w w/w dokumencie [patrz: ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY 8]. 

 

Nietoperze są jedną z najmniej znanych i jednocześnie najbardziej zagrożonych 

działalnością człowieka grup zwierząt. Jednym z najlepszych przykładów jest drastyczny 

spadek liczebności populacji wielu europejskich gatunków nietoperzy, odnotowany w latach 

80 i spowodowany używaniem toksycznych środków ochrony roślin, które wraz z owadami 

dostawały się do ciał nietoperzy, gdzie kumulowały się i powodowały zwiększoną 
śmiertelność tych zwierząt (Wołoszyn, 1981). Spośród innych antropogenicznych zagrożeń 
istotne problemy stanowią fragmentacja siedlisk, utrata kryjówek i niepokojenie nietoperzy w 

czasie hibernacji. W ostatnich latach do tej listy dołączyły także coraz liczniej powstające 

elektrownie wiatrowe, które negatywnie oddziałują na populacje wielu gatunków: 

bezpośrednio poprzez śmiertelne kolizje nietoperzy z poruszającymi się łopatami wiatraków i 

pośrednio, ze względu na redukcję i fragmentację powierzchni żerowisk, tras przelotu i miejsc 

rozrodu. Przy wielu farmach wiatrowych notuje się wysoką śmiertelność nietoperzy. 

Śmiertelność ta jest wyższa niż u ptaków, także ginących w zderzeniach z turbinami 

wiatrowymi (Kunz i in. 2007a, Baerwald i Barclay 2009). Śmiertelność ta dotyczy  

11 północnoamerykańskich (np. Lasiurus borealis, Lasiurus cinereus, Lasionycteris 

noctivagans) i 16 europejskich gatunków (Kunz i in. 2007b, Arnett i in. 2008, Rydell i in. 

2010). Spośród europejskich gatunków najbardziej narażone są: borowiec wielki Nyctalus 
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noctula, borowiaczek Nyctalus leisleri, mroczek późny Eptesicus serotinus, mroczek 

posrebrzany Vespertilio murinus, karlik większy Pipistrellus nathusii, karlik malutki 

Pipistrellus pipistrellus, karlik drobny Pipistrellus pygmaeus, mroczek pozłocisty Eptesicus 

nilssonii. W mniejszym stopniu narażone są  nocek duży Myotis myotis, nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme, nocek rudy Myotis daubentonii, nocek Brandta Myotis brandtii, gacek 

brunatny Plecotus auritus, gacek szary Plecotus austriacus (Dietz 2003, Dürr 2007, Seiche i 

in. 2007, Rydell i in. 2010). Najwyższa śmiertelność notowana jest wśród gatunków 

otwartych przestrzeni i wykonujących sezonowe długodystansowe migracje, na odległości 

ponad 1000 km. Wśród ofiar kolizji zdarzają się jednak także gatunki osiadłe lub migrujące 

na krótsze dystanse, jak np. nocek duży, mroczek późny czy gacek szary (Behr i von 

Helversen 2005 w: Rodrigues i in. 2008, Dürr 2007). 

Należy pamiętać, że liczba śmiertelnych kolizji może być geograficznie zróżnicowana. 

Zróżnicowanie to wynika z odmiennej topografii i pokrycia terenu oraz z wielkości lokalnych 

lub migrujących populacji. Większość kolizji notowana jest późnym latem i wczesną jesienią, 
czyli w okresie sezonowych migracji nietoperzy stref umiarkowanych. Do kolizji może 

dochodzić także podczas wiosennych migracji oraz w okresie letnim. Istotnym jest fakt, iż 
projektowana farma wiatrowa Byczyna zakłada w wariancie alternatywnym, a tym samym 

najkorzystniejszym dla środowiska budowę jednej turbiny wiatrowej, co zdecydowanie 

zminimalizuje jej negatywne oddziaływanie na lokalne populacje nietoperzy niż w przypadku 

budowy kilku, kilkunastu turbin wiatrowych. Ponadto lokalizacja turbiny EW1 w wariancie 

alternatywnym została wybrana w taki sposób, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie na 

faunę, w tym ptaki i nietoperze (grunty orne, z dala od zadrzewień oraz cieków wodnych – 

potencjalne siedliska nietoperzy).  

 

Teren planowanej lokalizacji Farmy Wiatrowej Dobrodzień zlokalizowany jest w 

południowo-zachodniej części Polski. Do gatunków występujących pospolicie na terytorium 

całego kraju można zaliczyć takie gatunki jak: mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiec 

wielki Nyctalus noctula, gacek brunatny Plecotus auritus, nocek Natterera Myotis nattereri, 

nocek rudy Myotis daubentonii. Gatunek nocek rudy związany jest ze zbiornikami wodnymi i 

siecią rzek. Gatunkami nietoperzy częstymi w rejonach południowych są: nocek Brandta, 

nocek wąsatek lub reprezentujące borealno-górski typ rozmieszczenia mroczek pozłocisty. 

Przez terytorium Polski przebiegają granice zasięgu występowania takich gatunków 

nietoperzy jak: nocek duży Myotis myotis, nocek Bechstaina Myotis bechsteinii, gacek szary 

Plecotus austriacus, nocek Alcathoe Myotis alcathoe. (Sachanowicz K., Ciechanowski M., 

Piksa K., 2006). Poniżej przedstawiono mapę z zasięgiem wybranych gatunków nietoperzy 

charakterystycznych dla południowego rejonu Polski.  
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Rys. 16. Mapa zasięgu występowania nocka dużego M.myotis (Sachanowicz K., Ciechanowski M., Piksa K., 

2006) 

 

 
Rys. 17. Mapa zasięgu występowania nocka Bechstaina Myotis bechsteinii (Sachanowicz K., Ciechanowski M., 

Piksa K., 2006) 

 

 
Rys. 18. Mapa zasięgu występowania gacka szarego Plecotus austriacus (Sachanowicz K., Ciechanowski M., 

Piksa K., 2006) 
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W Polsce gatunkami nielicznie występującymi lub skrajnie występującymi są m.in.: 

borowiec olbrzymi Nyctalus lasiopterus, nocek ostrouszny Myotis blythii i karlik Kuhla 

Pipistrellus kuhlii. 

Dziewięć gatunków nietoperzy umieszczono na Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt. 
Najrzadszymi gatunkami nietoperzy odbywającymi rozród na terenie Polski są nocek 

orzęsiony i nocek łydkowłosy, sklasyfikowane – wraz z podkowcem małym – jako zagrożone 

wyginięciem (EN). Do grupy tej należy zaliczyć także nocka Bechsteina, klasyfikowanego 

jako bliski zagrożenia (NT). Nocek duży i mopek, w przeciwieństwie do sytuacji tych 

gatunków w Europie Zachodniej, w Polsce są względnie częste i nie uważa się ich za gatunki 

zagrożone wymarciem. 

 

Budowę elektrowni wiatrowych poprzedza procedura oceny oddziaływania na 

środowisko. W części oceny dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko i różnorodność 
biologiczną, ważnym aspektem jest między innymi ocena wpływu tego rodzaju 

przedsięwzięcia na nietoperze. Uzasadnieniem dla tego działania są stwierdzone empirycznie 

w innych krajach negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na tą grupę ssaków 

(Rodrigues i in., 2008). 

 

 Pod koniec 2011r. powstał projekt dokumentu pn.”Wytyczne dotyczące oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”. Wytyczne przygotowano na 

zamówienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Konieczność ich opracowania wynika 

z Rezolucji 6.11 Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS, 

którego Polska jest stroną. Opracowanie oparto o aktualną wersję Aneksu 1 do Rezolucji 5.6 

Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS pn.”Wind turbines 

and Bats: Guidelines for the planning process and impast assessment” (Rodrigues i In., 

2008r.). „Wytyczne(…)” określają standardy oraz dobre praktyki, jakie na podstawie 

współczesnej wiedzy i wykorzystywanych obecnie metod są rekomendowane do stosowania 

w Polsce przy opracowaniu Raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych 

elektrowni wiatrowych w części dotyczącej wpływu inwestycji na nietoperze.  

 

5.3.2 Metodyka obserwacji 

 

 Na podstawie dostarczonych przez inwestora map terenu przyszłej inwestycji oraz wizji 

lokalnej w terenie, zaprojektowano trasę przejazdu z punktami nasłuchu detektorowego.  

 

Wybór punktów nasłuchowych miały na celu: 

 

• reprezentatywne pokrycie obszaru inwestycji, w tym wszystkich typów siedlisk 

przyrodniczych, 

• powtarzalność miejsc pomiarowych, 

• wybór miejsc prawdopodobnej koncentracji aktywności nietoperzy. 
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 Punkty nasłuchowe usytuowano w miarę możliwości w pobliżu proponowanych, 

wstępnych lokalizacji turbiny wiatrowej. Miejsca prowadzenia nasłuchów wybierano, w 

miarę możliwości, w charakterystycznych punktach terenu: skrzyżowania, zakręty drogi, 

wzniesienia, grupy drzew - tak, aby możliwe było ich powtórne rozpoznanie podczas 

kolejnych kontroli nocnych. Miejsca nasłuchu wyznaczano w pobliżu potencjalnie 

atrakcyjnych miejsc żerowania (np. śródpolnych grup drzew, nad stawem przy dolinie 

rzecznej), w celu ustalenia maksymalnych intensywności przelotów nietoperzy dla każdego 

terenu, miejsc koncentracji nietoperzy oraz określenia ich tras przelotów. 

 Do nasłuchów użyto detektora Petterson D-230. Do rejestracji wykorzystano 

rejestrator Zoom-H2. Zastosowanie detektorów heterodynowych w połączeniu z nasłuchem 

szerokopasmowym (frequency division) pozwoliło ustalić intensywność przelotów 

podstawowych rodzajów nietoperzy opisanych w tekście symbolami:  

E – Eptesicus serotinus = mroczek późny, 

M – Myotis sp. = nocek (rudy lub 8 innych gatunków), 

N – Nyctalus noctula = borowiec wielki, 

P – Pipistrellus sp. = karlik (większy/malutki/drobny). 

  

Ze względu na charakter sygnałów echolokacyjnych krajowych gatunków nietoperzy 

niemożliwe lub bardzo trudne jest oznaczenie do gatunku nocków i karlików, zwłaszcza, 

kiedy występują licznie. W przypadku rodzaju gacek sp. rozróżnienie gatunków po głosie jest 

praktycznie niemożliwe, a sonar jest na tyle słaby, że wykrywalny jest w detektorze 

warunkowo - jedynie z odległości kilku metrów (możliwe niedoszacowanie wyników). 

Pozostałe wymienione gatunki/taksony nietoperzy są dobrze słyszalne w detektorze z 

kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów (borowiec wielki).  

  

Zastosowana metoda nie ma charakteru ilościowego, uzyskane wyniki są miarą 
aktywności (intensywności) przelotów, a nie bezpośrednio liczebnością poszczególnych 

kategorii nietoperzy. 

 

 Nasłuchy prowadzono w godzinach wieczornego szczytu aktywności nietoperzy - od 

zmierzchu przez ok. 4 godziny. W każdym punkcie notowano odgłosy nietoperzy, przez co 

najmniej 10 minut, po czym przemieszczano się na kolejny punkt. W celu zwiększenia 

czytelności wyników, przedstawiono jako szacunkowe liczby przelotów/h. W przypadku 

kontroli określanych jako całonocne, prowadzono także nasłuchy tuż przed świtem.  

 

5.3.3 Wyniki badań 
 

Stwierdzono obecność 4 taksonów nietoperzy: borowca wielkiego Nyctalus noctula, 

mroczka późnego Eptesicus serotinus oraz nocków Myotis sp. i karlików Pipistrellus sp. 

Najwyższe poziomy aktywności nietoperzy odnotowano podczas ciepłych wieczorów i nocy 

w maju, czerwcu i lipcu. 

W marcu 2010 roku przeprowadzono kontrolę miejsc potencjalnego zimowania 

nietoperzy na terenie inwestycji. Dokonano objazdu lokalnych miejscowości i kontroli 
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obiektów nadających się jako kryjówki nietoperzy. Nie znaleziono większych dogodnych 

nieogrzewanych piwnic w budynkach ani podziemnych obiektów militarnych. 

 Większość kontrolowanych obiektów była słabo izolowana termicznie i narażona na 

przemarzanie podczas zimowych mrozów. Nie znaleziono zimujących nietoperzy, tylko kilka 

małych obiektów, które mogłyby spełniać warunki konieczne do pomyślnej hibernacji. 

Przeprowadzono wywiad wśród lokalnej ludności, ale nie udało się stwierdzić 
obecności kolonii rozrodczych nietoperzy w budynkach mieszkalnych ani gospodarczych. Ze 

względu na częstość stwierdzeń, bliskość kolonii rozrodczych karlików i innych gatunków 

nietoperzy jest bardzo prawdopodobna. 

 

5.3.4 Potencjalny wpływ projektowanej farmy wiatrowej na nietoperze 

 

Teren planowanej inwestycji ma charakter przekształconych i użytkowanych rolniczo 

pól, graniczących z lasem. 

 Stwierdzono taksony nietoperzy pospolitych w całym kraju. Odnotowane poziomy 

aktywności były wysokie w przypadku mroczka późnego. Jest to gatunek synantropijny, 

wylatujący na żerowanie do kilku kilometrów od kryjówek dziennych. Mroczki późne zostały 

zaliczone do średniej kategorii ryzyka kolizji z pracującymi turbinami. Stwierdzone na 

powierzchni borowce i karliki dolatują do żerowisk znajdujących się nad otwartymi polami i 

we wsiach prawdopodobnie z pobliskich lasów. Niestety należą one do najwyższej kategorii 

ryzyka kolizji z pracującymi turbinami. Stwierdzone na powierzchni nocki żerują na ogół 

nisko i zaliczone zostały do kategorii niższego ryzyka kolizji z wiatrakami.  

 Można przyjąć, że farma ta po uwzględnieniu zaleceń ochronnych nie będzie miała 

znaczącego niekorzystnego oddziaływania na środowisko życia nietoperzy. Słuszność tej tezy 

zweryfikuje zalecony monitoring poinwestycyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -111-

6. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GLEBY I POWIERZCHNIĘ ZIEMI 
 

6.1 Etap budowy 
 

Zagrożenie powierzchni ziemi, w tym zwłaszcza gleb i rzeźby, uwarunkowane będzie 

przede wszystkim niezbędnymi pracami ziemnymi, związanymi z: 

 

• przygotowaniem i zajęciem terenu na potrzeby montażowe i pod posadowienie 

każdej z elektrowni, przystosowaniem części istniejących dróg śródpolnych na 

potrzeby transportowe elementów turbin, 

• prowadzeniem wykopów pod przyłączenie linią kablową poszczególnych turbin. 

 

Realizacja planowanej farmy wiatrowej spowoduje zmiany w naturalnym układzie 

przypowierzchniowych warstw geologicznych na terenie lokalizacji samych masztów oraz 

dróg dojazdowych do nich a także terenu, na którym zostanie ułożona linia kablowa, 

polegających na przerwaniu ich ciągłości, wymieszaniu gruntów, czy lokalnie pojawieniu się 
obcych gruntów nasypowych. Największa skala robót ziemnych związana będzie z 

posadowieniem fundamentów poszczególnych elektrowni, które będą musiały zapewnić 
stabilność ponad stumetrowej konstrukcji wieży i to w sytuacji naporu wiatru. Zakres tych 

prac uzależniony będzie ściśle od miejscowych warunków gruntowych rozpoznanych dla 

każdej wieży. Lokalne zmiany wierzchniej warstwy gruntu (warstwa próchniczna gleby) 

nastąpi w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, a ich zasięg uzależniony będzie od 

technologii budowy i montażu masztów elektrowni, w tym między innymi od wyboru miejsca 

składowania urobku z wykopu, miejsca składowania poszczególnych elementów masztu czy 

dróg dojazdowych do miejsca budowy.  Podczas realizacji wykopów, przede wszystkim na 

terenach o miejscowo większych nachyleniach, mogą zostać uruchomione zjawiska erozyjne, 

a także dojdzie do przemieszania rodzimych warstw glebowych w pasie wykopu. Niezbędne 

w tym wypadku będzie odrębne odkładanie wierzchniej, próchniczej warstwy gleby, aby nie 

doszło do jej wymieszania z podglebiem. Powinno się również prowadzić wykopy z 

ominięciem lokalnych obniżeń dolinnych. 

 

Oprócz powyższych, podstawowych obszarów przekształceń powierzchni ziemi, na 

potrzeby dojazdów do każdej elektrowni wykorzystana zostanie sieć istniejących dróg, 

zwłaszcza śródpolnych. Ponieważ planowane lokalizacje uwzględniają sieć istniejących dróg 

dojazdowych do terenów  rolnych,  tym samym istotnie zminimalizowano potencjale skutki 

na środowisko abiotyczne w tym przypadku. Niemniej jednak część z tych dróg może nie 

spełniać warunków umożliwiających transport ciężkimi pojazdami elementów turbin, w 

związku z czym może być konieczne poszerzenie części z tych dróg a także ich utwardzenie 

(np. tłuczniem). 

 

Wartość użytkowa gleb występujących na analizowanym obszarze generalnie jest 

średnia. Utrata potencjału produkcyjnego gleb na analizowanym obszarze będzie odwracalna. 

Zmianą aktualnego użytkowania terenów rolniczych objęte zostaną jedynie wydzielone 

działki, na których zostaną zlokalizowane poszczególne obiekty elektrowni.  
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Nie stwierdza się możliwości wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w 

odniesieniu do powierzchni ziemi i poszczególnych komponentów przyrodniczych z nią 
związanych: gleba, rzeźba, powierzchniowe utwory geologiczne. 

 

Powyższe ustalenia odnoszą się do obu rozpatrywanych wariantów przedsięwzięcia. 

 

6.2 Etap eksploatacji 
  

Na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych i towarzyszącej im infrastruktury 

technicznej nie prognozuje się występowania istotnych negatywnych oddziaływań na 

powierzchnię ziemi i gleby. Funkcjonowanie inwestycji nie wymaga bowiem dokonywania 

nowych przekształceń mechanicznych środowiska gruntowego.  

Ze względu na podatność powierzchni terenu na erozję wodną nie należy wykluczyć 
możliwości wystąpienia miejscowych zjawisk erozyjnych w rejonach konstrukcji, w tym 

wykonanych dróg dojazdowych, uwidaczniających się jako różnej wielkości i głębokości 

żłobienia w gruncie. Będą to oddziaływania o zasięgu miejscowym, nie pociągające za sobą 
dodatkowych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 

 

6.3 Etap likwidacji 
 

Etap likwidacji, dla komponentu środowiska jakim jest gleba, powinien wiązać się z 

właściwie zaprojektowanym kierunkiem rekultywacji. Zaproponowany kierunek rekultywacji 

determinował będzie zakres i skalę prac rozbiórkowych bezpośrednio wpływających na 

nasilenie oddziaływań. Zasadniczo, z uwagi na zagospodarowanie terenów otaczających, 

rekultywacja terenu powinna zostać prowadzona w kierunku rolniczym. 
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7. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 

7.1 Etap budowy 
 

Źródłem emisji na etapie robót budowlanych będą  
• maszyny do robót ziemnych: koparki, ładowarki, spychacze, 

• transport tj. pojazdy ciężarowe, 

• prace wykończeniowe. 

   

Największa intensywność oddziaływania na środowisko będzie miała miejsce przy 

przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu głębszych wykopów oraz transporcie tych mas. 

 

W fazie realizacji należy spodziewać się wystąpienia następujących negatywnych 

oddziaływań w zakresie czystości powietrza: 

• wzrost imisji zanieczyszczeń gazowych głównie NOx, zawartych w spalinach 

maszyn i pojazdów pracujących na budowie - zarówno bezpośrednio na placu 

budowy, jak i w jego sąsiedztwie -  pojazdy dostarczające materiały budowlane, 

• wzrost imisji pyłów, związany z transportem i wykorzystaniem na budowie 

materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie 

lokalizacji przedsięwzięcia, 

• wzrost imisji LZO ulatniających się z farb i lakierów stosowanych w pracach 

wykończeniowych. 

 

Emisja pyłu ze względu na szereg źródeł mogących ją powodować będzie występowała 

w ciągu całego etapu budowy, różne będzie natomiast jej nasilenie uzależnione od 

prowadzonych w danej chwili czynności. 

 

Publikacja US EPA [Heavy Construction Operations US EPA AP42 13.2.] wskazuje 

przy określaniu wielkości emisji na konieczność dostosowania wskaźnika emisji do gatunku 

gleb, które występują na obszarze prowadzonych robót. Emisja w trakcie trwania robót 

budowlanych  będzie skorelowana z zawartością w glebie frakcji najdrobniejszych o średnicy 

ziarna poniżej 75µm określanych w publikacji jako silt content. Według badań amerykańskich 

emisja w czasie robót budowlanych może wynosić nawet 2,69 Mg/ha/msc w odniesieniu do 

pyłu ogółem (TSP). W przypadku transportu materiałów sypkich decydujące znaczenie 

będzie mieć stan techniczny dróg oraz właściwe zabezpieczenie transportowanego materiału.  

W materiałach EPA [Unpaved roads  US EPA AP42 13.2.2] wśród czynników mających 

istotny wpływ na niezorganizowane emisje frakcji pyłowych znajdziemy uziarnienie 

materiału zdeponowanego na drodze, masę pojazdów, oraz wielkość opadów 

atmosferycznych determinującą wilgotność podłoża. Publikacja wskazuje również na 

bezpośredni związek natężenia pylenia z dróg z ilością frakcji o średnicy poniżej 75µm (silt 

content) znajdującą się w zdeponowanym na powierzchni terenu materiale. 

 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -114-

7.2 Etap funkcjonowania 
 

Produkcja energii z elektrowni wiatrowych stanowi czyste, tzw. „zero-emisjyjne” 

źródło generacji energii. Oznacza to, że przy produkcji energii elektrycznej przez turbiny 

wiatrowe do atmosfery nie są emitowane gazy cieplarniane, które generowane są podczas 

spalania paliw kopalnych w konwencjonalnych źródłach generacji (elektrowniach i 

elektrociepłowniach). 

W polskim systemie elektroenergetycznym produkcja 1 MWh energii w oparciu o 

węgiel kamienny powoduje emisję 0,9tCO2, zaś w oparciu o węgiel brunatny 1,05tCO2. 

Zastępowanie źródeł konwencjonalnych przez źródła energii odnawialnej pozwala więc na 

uniknięcie emisji dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery. 

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji substancji do 

powietrza. Oddanie do eksploatacji farmy wiatrowej liczącej 6 elektrowni wiatrowych, każda 

o mocy do 3000 kW, dzięki zmniejszeniu produkcji energii elektrycznej w elektrowniach 

konwencjonalnych pozwala znacznie zmniejszyć wielkość emisji zanieczyszczeń, w tym 

gazu cieplarnianego jakim jest dwutlenek węgla. 

      

Do najważniejszych korzyści ekologicznych energetyki wiatrowej zaliczyć należy:  
 

1. Przyczynia się w znaczący sposób do poprawy czystości  powietrza, a tym samym 

poprawy jakości klimatu, stanowiąc w ten sposób jedno z głównych narzędzi realizacji 

postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

z 1992r. i Protokołu z Kioto. 

2. Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji celów pakietu klimatyczno – 

energetycznego 3x20, zakładającego do roku 2020: wzrost do 20% udziału energetyki 

odnawialnej w całkowitym bilansie energii, ograniczenie emisję CO2 o 20% oraz 

zmniejszenie o 20% zużycia energii pierwotnej.   

3. Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – brak emisji gazów 

cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji 

pyłów. 

4. Technologia pozbawiona jest ryzyka zastosowania (np. awarii reaktora, z jakim 

związane jest wykorzystanie energetyki atomowej). 

5. Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji postanowień nowej dyrektywy 

2009/28/WE  z dn. 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych.  

 

7.3 Etap likwidacji 
 

Na etapie likwidacji najbardziej uciążliwa będzie niezorganizowana wtórna emisja 

pyłów związana z rozbiórką obiektu oraz transportem powstałych w związku z rozbiórką 
odpadów.  Oddziaływanie w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie likwidacji 

przedsięwzięcia w zakresie źródeł emisji jest zbliżone do oddziaływań na etapie budowy. 
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8. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KRAJOBRAZ I KLIMAT 
 

8.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz 

8.1.1 Etap budowy 

Oddziaływanie na krajobraz tego obszaru pojawi się z chwilą rozpoczęcia robót 

drogowych, konstrukcyjnych i montażu wież (trzonów) poszczególnych elektrowni 

wiatrowych. Po uporządkowaniu terenu budowy i lokalizacji obiektów (siłowni wiatrowych) 

zmiany te będą trwałym elementem krajobrazu. 

Należy zaznaczać, że negatywne wizualne skutki krajobrazowe wynikające z okresu 

budowy turbin (wznoszenie konstrukcji, transport wielkogabarytowy, poruszanie się maszyn i 

pojazdów itp.) nie obejmą całego obszaru parku wiatrowego jednocześnie, lecz będą 
realizowane sukcesywnie, co pozwala znacząco ograniczyć zasięg wizualny. Elektrownie 

wznoszone będą w różnych odstępach czasowych, obejmując w jednym okresie stosunkowo 

niewielki obszar prowadzonych prac.  

8.1.2 Etap funkcjonowania 

 

Wizualna specyfika elektrowni wiatrowych obejmuje następujące cechy: 

 

• obiekty bardzo wysokie; 

• w zgrupowaniach mogą tworzyć „przesłonę" krajobrazową na różnych poziomach; 

• śmigła przez znaczny czas są w ruchu co zwraca uwagę i „przykuwa" wzrok; 

• konstrukcje siłowni rzucają okresowo cień, zależny od wysokości Słońca; 

• elektrownie nie są widoczne w nocy (tylko jedna czerwona lampa na szczycie wieży); 

• z bliskiej odległości elektrownia wiatrowa stanowi element obcy w krajobrazie ze 

względu na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania w 

związku z jej wysokością; 

• wraz ze wzrostem odległości obserwowania elektrowni wiatrowej jej dysonans 

krajobrazowy maleje,  

• bardzo istotną cechą wpływającą na postrzeganie elektrowni wiatrowych w 

krajobrazie jest ich koncentracja w zespołach oraz kolor (dominuje biały lub szary). 

 

Realizacja planowanej zabudowy zespołu elektrowni wiatrowych spowoduje znaczące 

zmiany w fizjonomii krajobrazu analizowanego terenu, zauważalne z daleka i urozmaicające 

w pewnym sensie monotonię tego terenu, co w odbiorze estetycznym może być sprawą 
dyskusyjną uzależnioną od wrażliwości odbiorcy. Siłownie wiatrowe ze względu na 

wysokość konstrukcji nie są obojętne dla krajobrazu i stanowią zdecydowaną dominantę 
krajobrazową. Ze względu na swoje rozmiary siłownie wiatrowe będą widoczne z 

różnorodnych miejsc położonych poza terenem lokalizacji i ze znacznych odległości.  

Czynnikami, które oprócz aspektów gabarytowych, mogą potencjalnie negatywnie 

wpływać na krajobraz są zwłaszcza: rodzaj turbin, kolorystyka kontrastująca z otoczeniem, 

błyszczące powierzchnie, towarzyszące elementy i obiekty konstrukcyjne, wzajemne 
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rozmieszczenie poszczególnych elektrowni, warunki przyrodniczo-krajobrazowe (np. 

występowanie zadrzewień i zakrzewień osłaniających), a także zachowanie czystości samych 

turbin w okresie ich funkcjonowania (nie czyszczone konstrukcje są zwykle negatywnie 

odbierane przez obserwatorów). 

Zmiany w krajobrazie, z uwagi na dotychczasową niewielką wartość krajobrazową 
analizowanego terenu oraz z uwagi na zachowanie czystości środowiska przy pozyskiwaniu 

energii wiatrowej nie powinny być czynnikami uniemożliwiającymi realizację planowanego 

przedsięwzięcia. Wydaje się, że akceptacja odbioru wizualnego tego rodzaju elementów 

obcych w krajobrazie jest kwestią czasu. Dotychczasowy sposób użytkowania terenu 

wewnątrz zespołu jak też w jego sąsiedztwie mający charakter rolniczy, w związku z 

realizacją przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie. 

 

Charakterystycznymi cechami krajobrazu są: 
 

a) dominacja gruntów ornych w układach wielkopowierzchniowych i 

drobnoprzestrzennych, 

b) znikomy udział trwałych użytków zielonych, 

c) znaczny udział rozbudowanej sieci osadniczej o zazwyczaj niewielkich walorach 

kompozycji urbanistycznej i bardzo niskich walorach architektonicznych, 

 

Analizując występujące na terenie opracowania krajobrazy należy wskazać, że nie 

stanowią one dużej wartości w zakresie środowiska przyrodniczego i estetyczno-wizualnego. 

Potencjalnymi obserwatorami krajobrazu są mieszkańcy miejscowości, zlokalizowanych w 

sąsiedztwie inwestycji, oraz osoby podróżujące głównymi szlakami komunikacyjnymi. 

 
W ramach analizy wpływu przedsięwzięcia na krajobraz wytypowano cztery punkty 

widokowe, w których wykonano zdjęcia panoramiczne oraz przy zastosowaniu 

specjalistycznego oprogramowania WindPro2.7 moduł PHOTOMONTAGE, wykonano 

wizualizacje: 

 

• punkt widokowy „Szemrowice” – zlokalizowano na trasie przejazdu pomiędzy 

miejscowościami Szemrowice i Makowczyce, wykonując zdjęcie panoramiczne w 

kierunku południowo - wschodnim, 

• punkt widokowy „Makowczyce” – zlokalizowano na trasie przejazdu pomiędzy 

miejscowościami Makowczyce i Szemrowice, wykonując zdjęcie panoramiczne w 

kierunku północno - wschodnim, 

• punkt widokowy „Rzędowice” – zlokalizowano na trasie przejazdu pomiędzy 

miejscowościami Rzędowicami i Dobrodzieniem, wykonując zdjęcie panoramiczne w 

kierunku południowym, 

• punkt widokowy „Dobrodzień” – zlokalizowano na trasie przejazdu pomiędzy 

miejscowościami Dobrodzień i Rzędowice, wykonując zdjęcie panoramiczne w 

kierunku północnym, 
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Wykonane wizualizacje stanowią integralną część niniejszego opracowania. 

 

8.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat 
 

Elektrownie wiatrowe mogą być przyczyną zmniejszenia prędkości wiatru. Energia 

kinetyczna wiatru zamieniona tam będzie w energię mechaniczną urządzeń prądotwórczych  

i docelowo w energię elektryczną (istota funkcjonowania elektrowni wiatrowych). Niewielkie 

zmiany anemometryczne będą też miały miejsce w otoczeniu słupów elektrowni, w tym przy 

powierzchni ziemi. Zmiany te będą dotyczyły jednak bardzo ograniczonego terenu i nie 

spowodują negatywnego wpływu na środowisko. Ewentualne zmiany mikroklimatu będą w 

zasadzie niezauważalne.  

Konstrukcje elektrowni mogą spowodować spadek natężenia bezpośredniego 

promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi (zacienienie). Ze względu 

na opływową i filigranową konstrukcję wież i turbin a także na ruch łopat wirnika, 

oddziaływanie to nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko. W odległości kilkuset 

metrów od turbiny cień przez nią powodowany przechodzi w półcień bez wyraźnej granicy. Z 

punktu widzenia oddziaływań przyrodniczych, występowanie zacienienia nie stanowi 

zagrożenia, natomiast analiza występowania zjawiska migotania cienia (oddziaływanie 

względem ludzi) wykazała, iż projektowana farma wiatrowa nie powinna stanowić 
uciążliwości. 
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9. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 
 

9.1 Wprowadzenie 
 

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone analizie oddziaływania akustycznego na 

środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dobrodzień wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą drogową, siecią energetyczną średniego napięcia oraz siecią 
teletechniczną. 

 

W ramach niniejszego opracowania: 

 

1. dokonano wizji terenowej, 

2. dokonano przeglądu dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

3. dokonano analizy istniejących dokumentów planistycznych oraz opracowań 
analitycznych, 

4. dokonano klasyfikacji poszczególnych terenów chronionych akustycznie zgodnie z 

charakterem użytkowym, 

5. w oparciu o dostarczone dane zbudowano model propagacji hałasu w środowisku, 

oraz wykonano obliczenia prognostyczne określające stopień uciążliwości 

akustycznej projektowanej inwestycji, 

6. dokonano analizy konieczności zastosowania specjalnych środków ochrony 

środowiska przed hałasem, 

7. omówiono wyniki obliczeń w kontekście obowiązujących norm – dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, 

8. dokonano oceny oddziaływania projektowanej inwestycji w zakresie drgań i 

wibracji. 

 

9.2 Lokalizacja projektowanej farmy wiatrowej w aspekcie potencjalnych oddziaływań 
akustycznych 
 

Projektowana farma wiatrowa Dobrodzień wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostanie 

zlokalizowana na terenie gminy Dobrodzień w powiecie oleskim, na terenie województwa 

opolskiego.  

 

Turbiny składające się na farmę wiatrową zostały zlokalizowane w sąsiedztwie 

miejscowości Szemrowice, Warłów, Rzędowice i Dobrodzień. Miejscowości te stanowią 
zwarte kompleksy urbanistyczne.  

 

Teren lokalizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast tereny rolne występujące w sąsiedztwie turbin wiatrowych nie 

podlegają ochronie akustycznej [patrz: ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY 3]. 

 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, jak również w oparciu o faktyczne zagospodarowanie terenów wsi 
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Szemrowice, Warłów i Rzędowice, tereny mieszkalne wsi noszą cechy zabudowy 

zagrodowej. Skrajne zabudowania miejscowości Dobrodzień również charakteryzują się 
układem typowym dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkalno – usługowej. Zgodnie ze 

stanowiskiem Burmistrza Dobrodzienia nr BUD.6727.3.2012 z dnia 27 stycznia 2012r. [patrz: 

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY 9] najbliższe tereny mieszkalne znajdują się w odległości: 

 

• EW5 (w piśmie stosowano oznaczenie EW1)* – w odległości ok. 500m od ul. 

Długiej i ok. 700m od ul. Śmiałków w Szemrowicach, 

• EW3 (w piśmie stosowano oznaczenie EW5)* – w odległości ok. 600m od ul. 

Bzionkowskiej, 

• EW4 (w piśmie stosowano oznaczenie EW6)* – w odległości ok. 500m od ul. 

Dobrodzieńskiej i ok. 600m od ul. Kwiatowej. 

 

* w piśmie stosowano oznaczenia niezgodne z przyjętą nomenklaturą. W celu zachowania zgodności oznaczeń w 

dokumentacji (KIP i Raport) wprowadzono korektę – w skanie pisma zachowano oryginalną numerację. 

 

W odległości tej znajduje się istniejąca zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Zgodnie 

z treścią pisma, zabudowa ta może być rozszerzona (w oparciu o decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu). W obecnym stanie tereny te nie są jednak 

zagospodarowane w sposób podlegający ochronie akustycznej. 

 

W miejscowości Szemrowice, w odległości 500m od turbiny EW6, połozona jest 

Publiczna Szkoła Podstawowa, stanowiąca teren szczególnej ochrony akustycznej. Szkoła 

funkcjonuje wyłącznie w porze dziennej, stąd też jej ochrona akustyczna dotyczy wyłącznie 

pory dziennej. 

 

9.3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 
 

Wraz ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 18 maja 2005 [Dz. U. nr 113, 

poz. 945], w art. 112a ustawy zdefiniowane zostały następujące wskaźniki hałasu: 

 

• wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania warunków korzystania ze 

środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

- LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia 

- LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy 

 

Z uwagi na fakt, iż niniejsze opracowanie ma za zadanie określenie warunków 

korzystania ze środowiska przez władającego instalacją, w ocenie oddziaływania 

akustycznego posłużono się wskaźnikami LAeqD oraz LAeqN. 

 

Obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikają z 

zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. nr 120, poz. 826]. Wszystkie 

wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono w poniższej tabeli.  
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TABELA 8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i 

przeloty statków powietrznych. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym 
poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LAeqD           

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN          

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD              

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom 

LAeqN           

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 

b. Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży. 

c. Tereny domów opieki 

d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

d. Tereny mieszkaniowo – usługowe 

60 50 55 45 

4 
a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców  
65 55 55 45 

za: Dz. U. 07. 120. 826 

 

Wartości przedstawione w tabeli dotyczą zarówno hałasu emitowanego przez zespoły 

siłowe elektrowni (poszczególne turbiny wiatrowe), jak i farmę wiatrową jako całość. 
 

Tereny zabudowane Szemrowic, Warłowa, Rzędowic i Dobrodzienia, charakteryzuje 

zabudowa zagrodowa oraz mieszkalno - usługową, kwalifikującą się do terenów 

podlegających ochronie akustycznej, wymienionych w grupie 3. Dopuszczalny poziom hałasu 

dla tych terenów wynosi: 

 

- LaeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia – 55dB(A) 
- LaeqN – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy – 45dB(A) 

 

Tereny Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach kwalifikuje się do terenów 

podlegających ochronie akustycznej, wymienionych w grupie 2b. Z uwagi na fakt, iż szkoła ta 

funkcjonuje wyłącznie w porze dziennej dopuszczalny poziom hałasu dla tego terenu wynosi: 

 

- LaeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia – 50dB(A) 
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9.4 Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie realizacji przedsięwzięcia 
 

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 

z 2001 nr 62, poz. 621 z późniejszymi zmianami] eksploatacja instalacji nie powinna 

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Jak wskazano wprost w 

przywołanym przepisie standardy jakości środowiska dotyczą jedynie etapu eksploatacji 

instalacji. Zgodnie z art. 142 wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach 

odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie 

może występować dłużej niż jest to konieczne. Niniejszy przepis wskazuje ponadto, iż 
warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności: rozruch, awaria oraz 

likwidacja.  

W przypadku etapu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

wiatrowej Dobrodzień, etap ten należy zakwalifikować do warunków odbiegających od 

normalnych, gdzie standardy akustyczne środowiska nie zostały określone, a oddziaływanie 

tego etapu ograniczone zostało jedynie względami technicznymi. 
 

Analizę imisji hałasu w środowisku na etapie realizacji inwestycji oparto o wyniki 

pomiarów zawartych w bazie danych „Database for prediction of noise on construction and 

open sites”, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for 

Environment, Food and Rural Affairs). 

 

Dane zawarte w bazie pochodzą z pomiarów prowadzonych w terenie przy placach 

budów gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. Wyniki pomiarów scharakteryzowane 

są ekwiwalentnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10m od źródła hałasu 

korygowanymi krzywą „A”. 

 

TABELA 9. Przykładowy poziom emisji hałasu podczas typowych prac budowlanych 

Rodzaj urządzenia 

Typowy poziom hałasu w 

odległości 7m od pracującego 

urządzenia 

Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz 87dB(A) 

Młot pneumatyczny (np. przy pracach związanych z 

rozbiórką elementów betonowych) 
90dB(A) 

Koparka gąsienicowa 85dB(A) 

Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki 

do transportu betonu) 
82dB(A) 

 

Faza budowy przedsięwzięcia będzie składała się z następujących etapów: 

- prace przygotowawcze 

- budowa dróg dojazdowych 

- budowa placów montażowych 

- budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej 

- budowa i montaż turbin wiatrowych 
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Prace przygotowawcze będą polegały na mikroniwelacji terenu, wytyczeniu dróg 

dojazdowych i placów montażowych, prac ziemnych (np. wykopy pod fundamenty). Plac 

montażowy, w ramach którego będzie instalowana wieża elektrowni będzie funkcjonował w 

trakcie budowy elektrowni, natomiast po zakończeniu montażu, zapewniona zostanie jedynie 

powierzchnia placu manewrowego. W ramach planowanego przedsięwzięcia projektowana 

jest budowa, przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do wież elektrowni. 

Nawierzchnia dróg zostanie zaprojektowana na podstawie analiz geotechnicznych na etapie 

projektu budowlanego. Energia elektryczna będzie przesyłana z turbin do GPZ Kostów, za 

pomocą kabli podziemnych SN. Zostaną one ułożone w ziemi zgodnie z obowiązującymi 

normami. W tym samym wykopie położony zostanie światłowód.  

 

W oparciu o wstępne materiały koncepcyjne stwierdza się, iż na etapie realizacji 

inwestycji może zaistnieć konieczność wykorzystania następującego rodzaju sprzętu 

budowlanego: 

• na etapie przygotowania terenu pod linie kablowe i fundament wraz z jego 

budową: ok. 1000 pojazdów ciężarowych do wywozu ziemi, ok. 120 

pojazdów ciężarowych (gruszek) z betonem, ok. 2-3 pojazdów ciężarowych 

dowożących stal oraz kilka pojazdów specjalistycznych (koparki, spycharki 

gąsienicowe). Hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się 
na poziomie 70-85dB(A),  

• na etapie dowozu elementów wież i elektrowni wiatrowych: ok. 14 ciężkich 

pojazdów transportowych o nośności 100 Mg i długości ok. 35 m . Hałas w 

odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się na poziomie 80dB(A), 

• na etapie montażu wież i elektrowni wiatrowych: ok. 15 ciężkich pojazdów 

transportowych służących do transportu oraz montażu i demontażu 

dźwigów. Hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się na 

poziomie 80dB(A). 

 

Należy nadmienić, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w 

budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem 

moc akustyczna poszczególnych urządzeń nie powinna przekraczać: 
 

- spycharka gąsienicowa – 103dB(A) 

- koparka kołowa, ładowarka – 101dB(A) 

- maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 101dB(A) 

- dźwigi wieżowe – 98dB(A) 

 

Dla potrzeb niniejszej analizy przeprowadzono obliczenia rozkładu pola akustycznego 

dla statystycznych warunków prac budowlanych (praca dźwigu oraz pozostałych urządzeń, 
których sumaryczna moc akustyczna dla czasu odniesienia 8 godzin wynosi 105dB(A)) dla 
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obu analizowanych turbin wiatrowych – turbiny EW 3 oraz turbiny EW 5, które znajdą się w 

odległości, odpowiednio 530m od zabudowań miejscowości Rzędowice i 500m od terenu 

szkoły w miejscowości Szemrowice. Obliczony rozkład poziomu hałasu przedstawiono na 

poniższych rysunkach. 

 

 
Rys. 19. Poglądowy rozkład poziomu hałasu w trakcie prac budowlanych wokół turbiny EW 3 położonej w 

odległości 530m od najbliższych zabudowań mieszkalnych 

 

 
Rys. 20. Poglądowy rozkład poziomu hałasu w trakcie prac budowlanych wokół turbiny EW 5 położonej w 

odległości 500m od szkoły w Szemrowicach 
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy, poziom hałasu podczas prac budowlanych, nie 

powinien na granicy terenów zabudowanych przekraczać 45dB(A). Pomimo braku 

dopuszczalnych poziomów hałasu dla okresu budowy, należy uznać, iż wartość ta jest 

bezpieczna dla ludzi i nie spowoduje jakiegokolwiek zagrożenia czy też uciążliwości. W 

przypadku pozostałych turbin, których odległość od zabudowy jest większa, poziom hałasu 

generowanego na etapie prac budowlanych będzie jeszcze niższy. 

 

Pomimo, że etap budowy charakteryzuje się relatywnie wysoką emisją hałasu do 

środowiska, należy pamiętać, iż czas jego trwania w stosunku do czasu eksploatacji farmy 

wiatrowej ma charakter epizodyczny, a po zakończeniu prac budowlanych stan klimatu 

akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza się zatem, iż etap budowy nie będzie 

czynnikiem mogącym zagrażać środowisku akustycznemu. W przypadku prac prowadzonych 

poza terenami zurbanizowanymi hałas ten nie będzie powodował żadnej uciążliwości dla 

środowiska, tym bardziej, że każda z projektowanych elektrowni oddalona jest od zabudowy 

mieszkaniowej o co najmniej 500m.  

 

W czasie prowadzenia prac budowlanych zaleca się przestrzeganie zasad, które mogą 
znacznie ograniczyć ewentualne uciążliwości akustyczne, tj.: 

 

- prace budowlane powinny być wykonywane w oparciu o harmonogram prac, 

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, 

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, 

poz. 2202], 

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 

- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez 

odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego, 

- w przypadku wystąpienia ewentualnych konfliktów społecznych na tym etapie, 

czas prac budowlanych należy uzgadniać z zainteresowanymi stronami, 

- ograniczyć czas prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej, o ile nie ma 

ku temu przeciwwskazań technologicznych (np. konieczność ciągłego 

zalewania fundamentu). 

 

9.5 Prognozowany wpływ inwestycji na klimat akustyczny środowiska 
 

Z funkcjonowaniem projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień będzie się wiązała 

emisja hałasu do środowiska. W przypadku niniejszej inwestycji można wyróżnić kilka 

podstawowych źródeł emisji: 

- praca elektrowni wiatrowych, 

- ruch samochodowy związany z funkcjonowaniem farmy wiatrowej, 

- praca stacji transformatorowej SN/WN. 
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Należy przy tym zauważyć, iż sama stacja transformatorowa SN/WN, jako obiekt 

istniejący, nie jest objęta wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

niemniej jednak, jako element towarzyszący projektowanej farmie wiatrowej, również została 

poddana analizie oddziaływania akustycznego. 

 
9.5.1 Parametry akustyczne elektrowni wiatrowych 

 

Źródłem emisji hałasu do środowiska podczas pracy elektrowni wiatrowej są dwa 

elementy:  

- hałas wywołany pracą rotora,  

- hałas aerodynamiczny, związany z przepływem mas powietrza na krawędzi 

śmigieł wiatraka.  

 

Głównym źródłem hałasu emitowanego przez instalację wiatrową są łopaty wirnika, 

które wykonując ruch obrotowy muszą pokonywać aerodynamiczny opór powietrza. Geneza 

jego powstawania wiąże się z drganiami krawędzi śmigieł wiatraka w związku z przepływem 

mas powietrza. Analizując przestrzenny rozkład poziomu emitowanego hałasu należy 

stwierdzić, iż jego największa emisja ma miejsce na końcowych fragmentach śmigieł, gdzie 

prędkość obrotowa jest największa. Hałas ten charakteryzuje się wyrównana charakterystyką 
widmową, gdzie nie można wyodrębnić dominujących składowych tonalnych, pomimo, że 

czasem hałas ten określany jest mianem „buczenia”. 

 
Rys. 21. Przykładowy hałas generowany przez poszczególne elementy turbiny o mocy 2MW (na podstawie [22]) 
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Do powstawania uciążliwego szumu przyczynia się również układ przetwarzający 

energię (wirnik, przekładnia, generator), jednakże powstający w ten sposób hałas 

charakteryzuje się mniejszym natężeniem niż hałas aerodynamiczny. W nowoczesnych 

rozwiązaniach stosuje się turbiny nisko szumowe. Na powyższym rysunku przedstawiono 

zmierzone wartości natężenia dźwięków dla poszczególnych elementów turbiny wiatrowej o 

mocy 2MW oraz dwie ścieżki emisji hałasu tzn. „przenoszenie przez powietrze” (ang. Air-

born, a/b) i przenoszenie poprzez konstrukcję (ang. Structure-born, s/b)
2
. 

 

Projektowana farma wiatrowa Byczyna zostanie wyposażona w sześć elektrowni 

wiatrowych o przewidywanej obecnie mocy do 3,0MW każda. W ramach wariantu 

alternatywnego rozpatrywano realizację turbin wiatrowych o mocy do 1,5MW każda. Na 

obecnym etapie nie są jednak znane szczegóły dotyczące turbin wiatrowych, gdyż 
prowadzone są rozmowy z różnymi dostawcami turbin. W związku z powyższym, analizy 

oddziaływania akustycznego przeprowadzono dla parametrów najbardziej niekorzystnych, 

według obecnego stanu wiedzy technologicznej. Dla przykładu poniżej podano przegląd 

najczęściej stosowanych turbin. W poniższej tabeli zestawiono turbiny wiatrowe wraz z 

danymi, charakteryzującymi ich parametry. 

 

TABELA 10. Rozpatrywane turbiny wiatrowe, możliwe do montażu na farmie wiatrowej Dobrodzień 

Producent 
turbiny 

Typ turbiny 
Moc 

nominalna 
[MW] 

Średnica 
wirnika [m] 

Maksymalna 
wysokość wieży 

[m] 

Moc 
akustyczna 

[dB(A)] 

WARIANT 1 (PROPONOWANY PRZEZ INWESTORA) 

Vestas V90 2.0 90m 119m 104,0 

Gamesa G90 2.0 90m 100m 104,0 

Enercon E82 2.0 82m 138m 104,0 

Enercon E70 2.0 70m 138m 103,0 

Bonus B76 2.0 76m 98m 104,0 

Dewind D8 2.0 80m 100m 103,0 

Siemens SWT82 2.0 83m 88m 104,5 

GE Energy GE90 3.0 90m 100m 105,0 

Nordex N90 2.5 90m 105m 105,5 

                                                
2 za: Tomasz Boczar, Energetyka wiatrowa – aktualne możliwości wykorzystania, Wydawnictwo Pomiary Automatyka 

Kontrola, Warszawa, 2007, str. 211. 
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Vestas V112 3.0 112m 119m 106,5 

WARIANT 2 (ALTERNATYWNY) 

GE GE1.5 1.5 77m 80m 104,0 

Nordex S77 1.5 77m 100m 103,5 

Enercon E66 1.5 66m 98m 102,0 

Siemens SWT62 1.3 62m 68m 105,5 

 

Powyższa tabela nie wyczerpuje wszystkich możliwych do zastosowania rozwiązań. Na 

rynku jest oferowanych również wiele innych turbin spełniających kryteria Inwestora, np. 

przez firmy Fuhrlander,  lub Suzlon, są one jednak spotykane dużo rzadziej, aniżeli 

rozwiązania wiodących producentów. Powyższy przegląd pozwala jednak na zobrazowanie 

zakresu mocy akustycznych, z jakimi spotyka się w kontekście pracy turbin wiatrowych. 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia moc akustyczna turbin wiatrowych o mocy 

2.0MW – 3.0MW, w zależności od producenta turbin, zawiera się w przedziale od ok. 

103,0dB(A) do 106,5dB(A). W przypadku turbin o mocy do 1.5MW ich moc akustyczna 

zawiera się w przedziale od 102,0dB(A) do 105,5dB(A). Są to wartości maksymalne, 

gwarantowane przez producentów urządzeń. Niezależnie od tego, każda z turbin wiatrowych 

posiada możliwość regulacji mocy akustycznej, jest to rozwiązane w formie odpowiednich 

trybów pracy elektrowni lub regulacji polegającej na obniżaniu mocy elektrowni (przez co 

obniża się również moc akustyczna). Na przykład producent elektrowni Vestas V.90 

gwarantuje, że maksymalny poziom mocy akustycznej turbiny nie przekroczy 104,0dB(A). 

Dla poszczególnych konfiguracji turbiny poziom ten może zostać obniżony, zgodnie z 

poniższą tabelą. 
 

TABELA 11. Poziom mocy akustycznej elektrowni Vestas V.90 dla poszczególnych konfiguracji 

Normal mode Reduced Mode 1 Reduced Mode 2 

104,0dB(A) 103,0dB(A) 101,0dB(A) 

 

Niniejsza analiza oddziaływania akustycznego, z uwagi na nieznany typ turbin, jaki 

zostanie zastosowany, oparta została na założeniu najbardziej niekorzystnym dla środowiska, 

tj. przyjęto jako wielkość wyjściową turbiny o mocy do 3.0MW (dla wariantu 1) moc 

akustyczną 106,5dB(A) – jest to wartość odpowiadająca najgłośniejszej turbinie o mocy 

3MW, tj. turbinie firmy Vestas typu V112. W przypadku wariantu 2 jako wielkość wyjściową 
dla turbin o mocy do 1.5MW przyjeto moc akustyczną 105,5dB(A) - jest to wartość 
odpowiadająca najgłośniejszej turbinie, tj. turbinie firmy Siemens typu SWT62. W ten sposób 

określono dopuszczalny poziom mocy akustycznej dla poszczególnych turbin, uniezależniając 

się jednocześnie od konkretnych rozwiązań producenta. Zastosowanie jakichkolwiek turbin o 
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niższej mocy akustycznej zagwarantuje, iż dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

zostaną dotrzymane. 

 

Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem widmowym. Maksimum występuje dla częstotliwości średnich w zakresie od 

400Hz do 4kHz. Poza tym zakresem notowane są niższe udziały hałasu w strukturze 

widmowej. W obliczeniach uwzględniono rozkład mocy akustycznej w paśmie słyszalnym, w 

oparciu o typowe dane, dostępne dla turbin wiatrowych. Podejście takie jest również 
podyktowane faktem, iż obliczenia wykonywane zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 

wymagają podania takich danych, gdyż część modelu obliczeniowego opiera się na 

obliczeniach wykonywanych w pasmach tercjowych. 

 

Na potrzeby analizy akustycznej przyjęto pewne uproszczenia, które powodują, że 

wyznaczone zasięgi występowania izolinii równego poziomu hałasu w środowisku są nieco 

zawyżone. Podejście takie jest uzasadnione tym, iż przedstawiony prognozowany zasięg 

oddziaływania akustycznego reprezentuje sytuacje najbardziej niekorzystną z punktu 

widzenia oddziaływania akustycznego. W obliczeniach przyjęto iż każda z elektrowni pracuje 

w sposób ciągły ze swoją nominalna mocą, co w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. 

Założenie takie wymaga występowania wiatrów o prędkości co najmniej 12,5 m/s przez cały 

okres odniesienia.  

 

9.5.2 Charakterystyka obciążenia ruchem samochodowym dróg dojazdowych 

 

Głównym zadaniem projektowanej do budowy infrastruktury drogowej jest 

umożliwienie dojazdu do punktów lokalizacji elektrowni wiatrowych na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Projektowane elektrownie są urządzeniami bezobsługowymi – ich 

sterowanie odbywa się przy pomocy sterowników mikroprocesorowych i komunikacji przy 

użyciu łączy teletechnicznych. W czasie funkcjonowania farmy wiatrowej wybudowane drogi 

będą wykorzystywane rzadko. Sporadycznie planowany jest jedynie dojazd do 

poszczególnych elektrowni wiatrowych samochodami osobowymi lub dostawczymi w celu 

przeprowadzenia niezbędnych kontroli technicznych.  

Ze względu na marginalny wpływ ruchu samochodowego związanego z 

funkcjonowaniem farmy wiatrowej na kształt klimatu akustycznego, pominięto w niniejszym 

opracowaniu wpływ tego źródła na środowisko. 

 

9.5.3 Charakterystyka stacji elektroenergetycznej SN/WN (GPZ) 

 

Z budową farmy wiatrowej wiąże się również praca elektroenergetycznej stacji 

transformatorowej SN/WN, której zadaniem będzie wprowadzenie do publicznej sieci 

energetycznej energii wyprodukowanej przez elektrownie wiatrowe. Energia ta będzie 

dostarczana do stacji transformatorowej liniami kablowymi SN.  

 

Hałas emitowany przez stacje transformatorowe łączy się głównie ze zjawiskiem ulotu 

występującym na elementach przewodzących, oraz ze zjawiskami przebicia, występującymi 
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na elementach izolacyjnych. Główną przyczyną pojawienia się takich zjawisk są zabrudzenia 

występujące na tych elementach, oraz zmiana ich własności fizycznych w związku z 

panującymi warunkami meteorologicznymi. Największa emisja hałasu ma miejsce w czasie 

trwania niesprzyjających zjawisk pogodowych, szczególnie mżawki, kiedy na przewodach 

roboczych skrapla się woda zawarta w powietrzu. 

 

W przypadku typowych transformatorów 30kV/110kV poziom mocy akustycznej w 

czasie ich pracy wynosi 76dB(A). Zakłada się, iż w przypadku niniejszej inwestycji stacja 

transformatorowa GPZ Dobrodzień będzie wyposażona w dwa takie urządzenia, stąd też 
łączna wypadkowa moc akustyczna stacji transformatorowej wyniesie, w czasie najbardziej 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, 79dB(A). Na potrzeby niniejszej analizy 

przyjęto pewne uproszczenia, które w konsekwencji powodują, że przedstawiony 

prognozowany zasięg oddziaływania akustycznego jest zawyżony w stosunku do warunków 

rzeczywistych. Przyjęto min. ciągłą pracę transformatorów w najbardziej niekorzystnych 

warunkach meteorologicznych, tj. przy występowaniu mżawki przez cały okres odniesienia. 

 

9.5.4 Dane wprowadzone do modelu obliczeniowego 

 

Dane wprowadzone do modelu obliczeniowego dla poszczególnych wariantów 

przedsięwzięcia przedstawiono w poniższych tabelach. Z uwagi na cel analizy, jakim jest 

określenie górnych dopuszczalnych wartości parametrów akustycznych turbin, do obliczeń 
przyjęto najwyższą wartość mocy akustycznej z pośród rozpatrywanych turbin, ograniczając 

ją tam, gdzie jest to konieczne ze względu na dotrzymanie standardów akustycznych jakości 

środowiska.  

 

TABELA 12. Parametry turbin wprowadzonych do modelu akustycznego  

l.p. 
oznaczenie 

turbiny 
obciążenie 

turbiny 

Wariant 1 Wariant 2 

Wysokość 
Moc akustyczna Wysokość Moc 

akustyczna 

1 EW_01 100% 119m 106,5dB(A) 77m 105,5dB(A) 

2 EW_02 100% 119m 106,5dB(A) 77m 105,5dB(A) 

3 EW_03 100% 119m 106,5dB(A) 77m 105,5dB(A) 

4 EW_04 100% 119m 106,5dB(A) 77m 105,5dB(A) 

5 EW_05 100% 119m 106,5dB(A) 77m 105,5dB(A) 

6 EW_06 100% 119m 106,5dB(A) 77m 105,5dB(A) 
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9.5.5 Prognozowany zasięg oddziaływania akustycznego inwestycji – wariant 1 

(proponowany przez wnioskodawcę) 

 
Rozkład pola akustycznego wokół projektowanej farmy wiatrowej Byczyna, opartej na 

dwóch turbinach wiatrowych przedstawiono na ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM 4. Wariant ten 

uwzględnia również pracę stacji transformatorowej SN/WN. Dopuszczalny poziom hałasu, 

określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. nie zostanie 

przekroczony. 

 

Dodatkowo wykonano obliczenia w 7 punktach obliczeniowych, zlokalizowanych na 

granicy zabudowy mieszkaniowej poszczególnych miejscowości położonych w sąsiedztwie 

projektowanych turbin wiatrowych. Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

TABELA 13. Wyniki obliczeń poziomu hałasu występującego na granicy terenów zabudowanych  - 

wariant 1 (proponowany przez wnioskodawcę) 

Oznaczenie 
punktu 

pomiarowego 

Prognozowany poziom 
hałasu w punkcie 

obliczeniowym 

Dopuszczalny poziom 
hałasu w porze nocnej 

Przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego 

01 Dąbrowice 38,3dB(A) 45dB(A) --- 

02 Szemrowice 39,4dB(A) 45dB(A) --- 

03 Szemrowice 38,6dB(A) 45dB(A) --- 

04 Szemrowice 

(szkoła) 
38,7dB(A) --- --- 

05 Rzędowice 40,0dB(A) 45dB(A) --- 

06 Rzędowice 39,9dB(A) 45dB(A) --- 

07 Rzędowice 39,7dB(A) 45dB(A) --- 

 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, poziom hałasu w żadnym z punktów 

zlokalizowanych na granicy zabudowy mieszkaniowej nie przekroczy wartości normatywnej 

dla pory nocnej (kluczowej w przypadku jednostajnej pracy elektrowni). Prezentowany 

rozkład emisji hałasu do środowiska jest reprezentatywny zarówno dla pory nocy jak i dla 

pory dnia. 

 

9.5.6 Prognozowany zasięg oddziaływania akustycznego inwestycji – wariant 2 

(alternatywny) 

 
Rozkład pola akustycznego wokół projektowanej farmy wiatrowej Byczyna, opartej na 

jednej turbinie wiatrowej przedstawiono na ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM 5. Wariant ten 
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uwzględnia również pracę stacji transformatorowej SN/WN. Dopuszczalny poziom hałasu, 

określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. nie zostanie 

przekroczony. 

Dodatkowo wykonano obliczenia w 7 punktach obliczeniowych, zlokalizowanych na 

granicy zabudowy mieszkaniowej poszczególnych miejscowości położonych w sąsiedztwie 

projektowanej turbiny wiatrowej. Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

TABELA 14. Wyniki obliczeń poziomu hałasu występującego na granicy terenów zabudowanych  - 

wariant 2 (alternatywny) 

Oznaczenie 
punktu 

pomiarowego 

Prognozowany poziom 
hałasu w punkcie 

obliczeniowym 

Dopuszczalny poziom 
hałasu w porze nocnej 

Przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego 

01 Dąbrowice 37,5dB(A) 45dB(A) --- 

02 Szemrowice 38,5dB(A) 45dB(A) --- 

03 Szemrowice 37,7dB(A) 45dB(A) --- 

04 Szemrowice 

(szkoła) 
37,8dB(A) --- --- 

05 Rzędowice 39,1dB(A) 45dB(A) --- 

06 Rzędowice 39,0dB(A) 45dB(A) --- 

07 Rzędowice 38,8dB(A) 45dB(A)  

 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, poziom hałasu w żadnym z punktów 

zlokalizowanych na granicy zabudowy mieszkaniowej nie przekroczy wartości normatywnej 

dla pory nocnej (kluczowej w przypadku jednostajnej pracy elektrowni). Prezentowany 

rozkład emisji hałasu do środowiska jest reprezentatywny zarówno dla pory nocy jak i dla 

pory dnia. 

 

9.5.7 Podsumowanie wyników analizy oddziaływania akustycznego 

 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż niezależnie od przyjętego rozwiązania 

technicznego farmy wiatrowej, zarówno dla wariantu alternatywnego jak i dla wariantu 

realizacyjnego, możliwe jest takie dobranie mocy akustycznych turbin, aby zachowane 

zostały standardy akustyczne jakość środowiska. Farma wiatrowa będzie stanowiła źródło 

hałasu o znacznej powierzchni, niemniej jednak jej funkcjonowanie nie spowoduje naruszenia 

standardów jakości klimatu akustycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku [Dz. U. nr 120, poz. 826]. Wybór ostatecznego wariantu nie jest zatem zależny od 
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oddziaływania akustycznego obiektu, natomiast pod uwagę powinny być brane inne aspekty, 

w tym oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska jak i elementy ekonomiczne. 

 

Z uwagi na fakt, iż określone w niniejszym dokumencie graniczne wartości mocy 

akustycznych turbin wiatrowych opierają się na założeniu, iż maksymalna moc akustyczna 

turbin nie przekroczy 106,5dB(A), w przypadku zastosowania turbin o niższych mocach 

akustycznych niż 106,5dB(A) będzie korzystniejsze dla środowiska akustycznego i nie 

wymaga przeprowadzenia ponownych obliczeń. 
 

9.6 Analiza konieczności zastosowania środków ochrony środowiska przed hałasem 
 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń prognostycznych, funkcjonująca farma 

wiatrowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie będzie źródłem hałasu, którego poziom w 

środowisku mógłby naruszyć dopuszczalne standardy, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku [Dz. U. nr 120, poz. 826], pod warunkiem zachowania granicznych parametrów 

akustycznych poszczególnych turbin wiatrowych, określonych w niniejszym dokumencie. W 

związku z powyższym nie ma konieczności zastosowania specjalnych urządzeń ochrony 

środowiska. 

 

9.7 Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie likwidacji inwestycji 
 

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z podobną uciążliwością akustyczną 
jak etap realizacji. Do prac związanych z największą emisją hałasu będą należały prace 

wyburzeniowe, w tym związane z usuwaniem fundamentów turbin. Najprawdopodobniej 

jednak, po wygaśnięciu okresu eksploatacji farmy wiatrowej (ok. 20 - 30 lat) turbiny 

wiatrowe zostaną zastąpione rozwiązaniami nowocześniejszymi. 

 

9.8 Charakterystyka oddziaływania inwestycji w zakresie wibracji 
 

Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające 

się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie 

dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i 

budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię 
wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających 

dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. 

Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą 
zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych 

wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 

charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów 

ciężarowych. W przypadku projektowanej inwestycji polegającej na budowie farmy 

wiatrowej, wibracje będą generowane głównie na etapie prowadzenia prac budowlanych. 
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9.8.1 Emisja drgań na etapie prowadzenia prac budowlanych 

 

W fazie prac budowlanych, istotnym może stać się wpływ drgań na ludzi i budynki 

wywołane przez pracujące maszyny budowlane, takie jak spycharki i koparki. Są to drgania 

podobne do wzbudzanych przez ruch pojazdów ciężarowych (lub większe). Drgania 

wzbudzone przez te urządzenia mogą być szkodliwe dla konstrukcji budynków i być 
uciążliwe dla ludzi przebywających w budynkach. Ich występowanie jest jednak krótkotrwałe 

i dotyczy obszaru maksymalnie do 50m od strefy pracy.  

 

Odrębnym źródłem drgań mogą być elementy węzła betoniarskiego, jaki może być 
wykorzystywany w czasie prac budowlanych. Urządzenia takie wyposażone są w zespoły 

wibracyjne o mocach dochodzących do 5kW. Niemniej jednak konstrukcja urządzeń dąży do 

maksymalnego odseparowania tych elementów od elementów konstrukcyjnych instalacji, stąd 

też zasięg ich oddziaływania jest niewielki, często niewykrywalny już w odległości 10m od 

urządzenia. 

 

9.8.2 Emisja drgań na etapie funkcjonowania inwestycji 

 

Na etapie funkcjonowania farmy wiatrowej mogą przenikać do środowiska wibracje o 

bardzo niskich częstotliwościach, związane z obrotem śmigieł wiatraka. Wibracje te, po 

przeniknięciu przez konstrukcję wieży, mogą przedostawać się do gruntu i propagować w 

najbliższym otoczeniu. Należy jednak podkreślić, iż współczesne konstrukcje elektrowni 

wiatrowych są wyposażone w specjalistyczne układy kompensujące ograniczające do 

minimum wpływ wibracji na środowisko. Ponadto lokalizacja elektrowni w znacznej 

odległości od terenów zabudowanych spowoduje, że drgania generowane przez pracujące 

elektrownie będą w praktyce nieodczuwalne i w żaden sposób nie będą zagrażały ludziom i 

budynkom. 

 

Z przeprowadzonych dotychczas badań3
 wynika, że wartość skuteczna przyśpieszenia 

drgań na obudowie wieży turbiny wiatrowej kształtuje się na poziomie od 12,136cm/s
2
 do 

23,363cm/s
2
. Jednocześnie badania drgań wykonane na fundamencie wieży turbiny wiatrowej 

wykazały występowanie drgań na poziomie od 5,377cm/s
2
 do 10,815cm/s

2
. 

 

Z danych literaturowych wynika, iż wpływ wibracji na ludzi i budynki jest ściśle 

związana z ich amplitudą. Zakłada się, że: 

 

- drgania o amplitudzie do 3,6cm/s
2
, to drgania nie mające żadnego wpływu na 

stan budynków, 

- drgania o amplitudzie do 5,0cm/s
2
, to drgania niespostrzegalne i nieszkodliwe 

dla ludzi. 

 

                                                
3 Tomasz Boczar, Energetyka wiatrowa – Aktualne możliwości wykorzystania, Wydawnictwo Pomiary, Automatyka, 

Kontrola, Warszawa, 2007, aneks Z-2. 
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Uwzględniając zatem znaczną odległość turbin wiatrowych od zabudowań stwierdza się, 
że nie będą one miały żadnego odczuwalnego wpływu zarówno na konstrukcję budynków jak 

i na zdrowie ludzi. Propagacja drgań w gruncie jest znacznie utrudniona a ich amplituda ulega 

znacznemu zmniejszeniu wraz z odległością. Również istotnym elementem wpływającym na 

znaczne ograniczenie amplitudy drgań jest przejście miedzyfazowe, pomiędzy fundamentem 

konstrukcji wieży a gruntem rodzimym. W sąsiedztwie budynków drgania wywołane pracą 
turbin wiatrowych będą w praktyce niemierzalne współczesną aparaturą pomiarową.  
 

9.8.3 Emisja drgań na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia drgania będą powodowane pracami 

rozbiórkowymi, w szczególności kruszeniem zwieńczenia. Uciążliwość tych prac będzie 

porównywalna do typowych prac z wykorzystaniem młotów pneumatycznych, prowadzonych 

często w terenach zabudowanych. Z uwagi na odległość zabudowy od wież elektrowni nie 

należy się spodziewać, że etap wyburzeń będzie miał jakikolwiek negatywny wpływ na 

konstrukcję budynków i ludzi. 

 

9.9 Oddziaływanie drgań związanych z funkcjonowaniem inwestycji na wyjaławianie 
gleb 
 

Wyjaławianie gleb jest zjawiskiem związanym w przeważającej mierze z 

prowadzeniem gospodarki rolnej. Głównym źródłem wyjaławiania gleb jest monokulturowa 

produkcja rolna, polegająca na wieloletniej uprawie gatunków roślin o podobnych 

wymaganiach. W celu zapobiegania wyjaławianiu gleb stosuje się płodozmian oraz 

nawożenie gleb w oparciu o badania zawartości związków chemicznych w glebach. Wynika 

stąd, że zjawisko to ma głównie charakter chemiczny.  

Do pozostałych przyczyn wyjaławiania gleb zalicza się jej zanieczyszczenie (np. 

substancjami ropopochodnymi), erozję w wyniku oddziaływania wody lub wiatru, a także 

zmianę warunków wodnych (np. obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych).  

Wszystkie wymiennie powyżej zjawiska nie zachodzą w przypadku eksploatacji turbin 

wiatrowych. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, pojawiły się obawy o wpływ wibracji 

powodowanych funkcjonowaniem farm wiatrowych na wyjaławianie gleb, w wyniku 

rozbijania struktur gleby przez drgania przenoszące się z fundamentów do gruntu. Przegląd 

literatury w tym zakresie wskazuje, iż brak jest dowodów naukowych na tego typu 

oddziaływanie farm wiatrowych. Nieliczne publikacje wskazują jedynie na potencjalną 
możliwość wystąpienia takich oddziaływań, nie precyzując jednocześnie podstaw fizycznych 

samego zjawiska. Pomimo braku danych badawczych, opartych o metodologię prowadzenia 

badań naukowych, nie należy jednak bagatelizować problemu. 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
4
 poziom drgań fundamentu turbiny wiatrowej 

zawiera się w przedziale od 5,377cm/s
2
 do 10,815cm/s

2
. Są to bardzo niskie wartości, o czym 

                                                
4 Tomasz Boczar, Energetyka wiatrowa – Aktualne możliwości wykorzystania, Wydawnictwo Pomiary, Automatyka, 

Kontrola, Warszawa, 2007, aneks Z-2. 
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może świadczyć fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 1833, ze zm.] za 

bezpieczne uważa się drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka: 

• których wartość ekspozycji dziennej nie przekracza 0,8m/s
2
 (80cm/s

2
), 

• których wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie przekracza 3,2m/s
2
 

(320cm/s
2
). 

 

Drgania powodowane przez turbiny wiatrowe są więc wielokrotnie niższe aniżeli 

drgania bezpieczne dla ludzi. Należy ponadto dodać, iż problematyka eliminacji drgań jest 

jednym z istotniejszych elementów procesu projektowego turbin wiatrowych. Drgania turbin 

wpływają bezpośrednio na żywotność poszczególnych elementów turbiny, co przekłada się na 

krótszy czas eksploatacji oraz konieczność prowadzenia częstych i kosztownych napraw. 

Drgania powodowane przez pracujące turbiny są więc minimalizowane przez odpowiednio 

zaprojektowane układy przeciwdziałające. W obecnie stosowanych rozwiązaniach turbin 

wiatrowych problematyka drgań została opanowana.  

 

Niemniej jednak drgania turbin mogą się przenosić na grunt, jednak na styku 

fundamentu i gruntu będzie dochodzić do ich znacznego wytłumienia. Ponadto grunt, jako 

ośrodek niesprężysty, charakteryzuje się bardzo dużą zdolnością tłumienia drgań. Należy 

zatem zauważyć, że, jeżeli oddziaływanie drgań turbiny na wyjaławianie gleby będzie 

występowało, to jego zasięg będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa turbiny i nie 

przekroczy 1m od granicy fundamentu turbiny. Oznacza to, że jeżeli tego typu oddziaływania 

będą występowały, to w całości będą one dotyczyły terenu przeznaczonego pod realizację 
inwestycji i nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na tereny sąsiednie. Nie wpłyną przy tym 

w żaden sposób na jakość gleb przeznaczonych do produkcji rolnej. 

 

9.10 Oddziaływanie inwestycji w zakresie infradźwiękowym 
 

W celu określenia obecnego stanu wiedzy w zakresie wpływu oddziaływań 
akustycznych farm wiatrowych na zdrowie ludzi American WindEnergy Association wraz z 

Canadian WindEnergy Association przygotowało w 2009 r.  konferencję, w której udział 

wzięli przedstawiciele świata nauki, medycyny oraz specjaliści takich dziedzin jak akustyka, 

laryngologia, ochrona środowiska i ochrona zdrowia. Wnioski wynikające z prowadzonych 

dotychczas badań i obserwacji zamknięto w trzech podstawowych punktach: 

 

• brak jest podstaw do formułowania twierdzenia, iż dźwięki słyszalne jak i w 

zakresie infradźwięków generowane przez turbiny wiatrowe mają niekorzystny 

wpływ na ludzi, 

• drgania powodowane pracą turbin wiatrowych są zbyt słabe aby były wyczuwalne 

przez człowieka lub miały na negatywny wpływ na ludzi, 

• hałas emitowany przez turbiny wiatrowe nie ma szczególnego charakteru. W 

oparciu o badania oraz doświadczenia specjalistów zajmujących się zawodowo 
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zagadnieniami wpływu hałasu na zdrowie ludzi, brak jest podstaw aby formułować 
twierdzenia o niekorzystnym wpływie hałasu generowanego przez turbiny 

wiatrowe na zdrowie ludzi. 

 

Raport z konferencji podsumowuje również wpływ fizycznych i fizjologicznych 

zmiennych mogących mieć wpływ na negatywne reakcje. W szczególności, zespół 

przeanalizował „syndrom turbiny wiatrowej” („wind turbine syndrome”) oraz „chorobę 
wibroakustyczną” („vibroacoustics disease, VAD”), które określa się jako przyczyny 

negatywnych skutków zdrowotnych. Dowody wskazują, że „syndrom turbiny wiatrowej” 

opiera się na niewłaściwej interpretacji danych fizjologicznych, a cechy tak zwanego 

syndromu to po prostu podzbiór reakcji rozdrażnienia. Dowody dotyczące choroby 

wibroakustycznej (zapalenie oraz zwłóknienie tkanek związane z wystawieniem na działanie 

dźwięku) są wyjątkowo niepewne przy natężeniu dźwięku emitowanego przez turbiny 

wiatrowe. 

 

Najbardziej aktualnym podsumowaniem dotychczasowych badań nad wpływem hałasu, 

w tym hałasu niskoczęstotliwościowego i infradźwiękowego na zdrowie mieszkańców 

terenów sąsiadujących z farmami wiatrowymi, jest raport opracowany w maju 2010 r. przez 

Chief Medical Officer of Helth of Ontario we współpracy z Ontario Agency for Health 

Protection and Promotion, Ministry of Health and Long-Term Care oraz z innymi ośrodkami 

rządowymi i naukowymi zajmującymi się problematyką ochrony zdrowia. W podsumowaniu 

prac wysunięto następujące wnioski: 

• nie stwierdzono powiązania pomiędzy hałasem generowanym przez turbiny 

wiatrowe a jakimkolwiek efektem zdrowotnym, 

• hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwiękowy generowany przez współczesne 

modele turbin wiatrowych charakteryzuje się dużo niższym poziomem, aniżeli 

jakikolwiek hałas tego typu, o rozpoznanym oddziaływaniu na zdrowie 

człowieka. W związku z tym brak jest jakichkolwiek podstaw aby formułować 
twierdzenie o negatywnym oddziaływaniu turbin wiatrowych w zakresie hałasu 

niskoczęstotliwościowego i infradźwiękowego, 

 

W przypadku przedmiotowej farmy wiatrowej, wykonana analiza oddziaływania 

akustycznego wykazała, iż standardy akustyczne, jakie obowiązują na mocy przepisów 

polskich, zostaną dotrzymane. W efekcie nie należy spodziewać się, aby projektowana farma 

wiatrowa, jak i pozostałe zespoły wiatrowe, niekorzystnie wpływały na zdrowie mieszkańców 

najbliższych terenów zabudowanych. Należy przy tym wspomnieć, iż polskie przepisy 

regulujące dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należą do najbardziej restrykcyjnych 

na świecie. 

W prawodawstwie polskim brak jest natomiast wskazań w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu niskoczęstotliwościowego lub infradźwiękowego w środowisku. 

Problematyka ta została natomiast podniesiona w prawodawstwie dotyczącym warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
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natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 

1833, ze zm.] : 

• równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką 
częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia pracy 

nie powinien przekraczać 102dB, 

• szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego nie powinien 

przekraczać wartości 145dB(A). 

 

Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez dr inż. Ryszarda Ingielewicza oraz dr inż. 
Adama Zagubień z Politechniki Koszalińskiej, opublikowanych w dwumiesięczniku „Zielona 

Planeta” [styczeń – luty 2004, str. 19], ze względu na brak kryteriów oceny hałasu 

infradźwiękowego w środowisku naturalnym, posiłkując się kryteriami dotyczącymi 

stanowisk pracy, można wnioskować, że praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła 

infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi. Szczególnie, że elektrownie 

wiatrowe są lokalizowane w odległościach niemniejszych niż 760m od zabudowy 

mieszkalnej. W odległości 500m uzyskane wartości pomiarowe, przedstawione w poniższej 

tabeli, osiągają poziom do 82,7dB(G). Ponadto daje się zauważyć, że w odległości 500m od 

wieży turbiny zmierzone poziomy infradźwięków zbliżone są praktycznie do poziomów tła. 

 

TABELA 15. Wyniki pomiarów infradźwięków na farmie wiatrowej złożonej z dziewięciu elektrowni typu 

VESTS V.80 2.0MW5 

Częstotliwość 
środkowa oktawy 

Wartość zmierzona podczas pracy 
siłowni 

Wartość tła akustycznego 

 
Przy wieży 
elektrowni 

W odległości 500m 
od wieży 

Przy wieży 
elektrowni 

W odległości 500m 
od wieży 

4Hz 98,2 dB(G) 82,7 dB(G) 83,0 dB(G) 79,4 dB(G) 

8Hz 95,1 dB(G) 78,2 dB(G) 78,0 dB(G) 76,4 dB(G) 

16Hz 92,1 dB(G) 70,4 dB(G) 69,1 dB(G) 68,1 dB(G) 

31,5Hz 84,4 dB(G) 61,8 dB(G) 59,7 dB(G) 59,7 dB(G) 

 

9.11 Oddziaływanie inwestycji w zakresie ultradźwiękowym 
 

W prawodawstwie polskim brak jest wskazań w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu wysokoczęstotliwościowego w środowisku. Problematyka ta została natomiast 

podniesiona w prawodawstwie dotyczącym warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy [Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 1833, ze zm.]. Zgodnie z tym 

rozporządzeniem hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest definiowany jako 

równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach 

                                                
5
 Za: dr inż. Ryszard Ingielewicz, dr inż. Adam Zagubień, Uciążliwości hałasowe elektrowni 

wiatrowych [Zielona Planeta nr 1 (52), str. 17] 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -138-

środkowych od 10 do 40 kHz odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy lub tygodnia pracy 

(wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka w 

sposób nierównomierny w poszczególnych dniach tygodnia) oraz jako maksymalny poziom 

ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 

kHz. Wielkości te wyszczególniono w poniższej tabeli. 

 
TABELA 16. Dopuszczalny poziom hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy 

Częstotliwość środkowa 
pasma tercjowego 

Równoważny poziom 
ciśnienia akustycznego 

odniesiony do 8-godzinnego 
dnia pracy lub tygodnia pracy 

Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego 

10 kHz, 12,5 kHz, 16 kHz 80 dB 100 dB 

20 kHz 90 dB 110 dB 

25 kHz 105 dB 125 dB 

31,5 kHz, 40 kHz 110 dB 130 dB 

 

Jak wynika z powyższej tabeli hałas ultradźwiękowy, aby mógł niekorzystnie wpływać 
na zdrowi, musi osiągać poziom co najmniej 80dB dla częstotliwości 10 kHz. Na przykład, 

jak wskazuje producent turbin GE 2,5xl, poziom mocy akustycznej dla oktawy 8 kHz wynosi 

72,1dB(A), dla turbin Siemens typu SWT-2.3-93 poziom mocy akustycznej dla oktawy 8 kHz 

wynosi 85,4dB(A), przy czym za każdym razem zauważalna jest tendencja malejąca wraz ze 

wzrostem częstotliwości. A więc już moc akustyczna samej turbiny charakteryzuje się 
wielkościami niższymi lub zbliżonymi do dopuszczalnych na stanowiskach pracy. Podobne 

parametry charakteryzują również wszystkie inne turbiny wiatrowe, wiodących producentów. 

Oznacza to, że turbiny wiatrowe nie są zdolne do wytworzenia poziomów hałasu 

ultradźwiękowego, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu ludzi. Należy 

podkreślić, iż hałas o wysokich częstotliwościach, a więc w szczególności hałas 

ultradźwiękowy, podlega bardzo silnemu pochłanianiu podczas propagacji w powietrzu. 

Oznacza to, iż spadek poziomu hałasu ultradźwiękowego wraz z odległością od źródła jest 

znacznie większy aniżeli w przypadku hałasu słyszalnego. 

 

9.12 Wpływ oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na ornitofaunę 
 

W prawodawstwie krajowym jak i w literaturze branżowej nie zostały określone 

dopuszczalne normy hałasu odnoszące się do poszczególnych gatunków ptaków, gdyż 
badania takie nigdy nie były prowadzone na terenie Polski. Przy ocenie wpływu akustycznego 

przedsięwzięć na specjalne obszary ochrony ptaków należałoby zatem skorzystać z 

doświadczeń zespołów naukowych innych krajów. Najbardziej kompleksowe badania w tym 

zakresie prowadzono dotychczas jedynie na terenie Holandii. Jak podaje Łukasz Stasiak w 

referacie pt.: „Problem ochrony terenów zielonych przed hałasem w świetle europejskiej 

polityki przeciwhałasowej” opublikowanym w materiałach konferencyjnych V Konferencji 

Ochrony Środowiska (Wrocław, 10-11 maja 2010), badania te obejmowały wpływ 

oddziaływania akustycznego dróg i autostrad na wielkość populacji ptaków zamieszkujących 
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siedliska, lasy oraz tereny otwarte. Wykonane obserwacje wykazały, że w przypadku 

większości gatunków charakterystycznych, zamieszkujących tereny otwarte negatywny 

wpływ hałasu zaczyna się przy poziomie dźwięku równym 50dB(A), zaś w przypadku 

gatunków leśnych przy poziomie 40dB(A). Wzrost poziomu hałasu ponad te poziomy 

powoduje redukcję populacji ptaków zamieszkujących tereny przyległe do źródła hałasu. 

 
Rys. 22. Wpływ hałasu na populację ptaków zamieszkujących obszary pól i łąk 

 

 
Rys. 23. Wpływ hałasu na populację ptaków zamieszkujących tereny leśne 

  

Przeprowadzone badania wykazują, iż w obszarach polnych, w strefie gdzie poziom 

hałasu nie przekracza 50dB(A), brak jest zauważalnego wpływu przedsięwzięcia na awifaunę.  
Należy zauważyć, iż wpływ przedsięwzięcia na ptaki nie będzie zależny od pory dnia, 

w której występuje oddziaływanie, gdyż różnorodność gatunkowa powoduje, że na obszarach 

chronionych występują zarówno ptaki aktywne w dzień jak i aktywne w nocy. Należy zatem 
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przyjąć, iż kluczowym zasięgiem oddziaływania jest zasięg odniesiony do całej doby, a więc 

inaczej niż ma to miejsce w przypadku terenów chronionych akustycznie ze względu na 

bytowanie ludzi.  

 

W przypadku przedmiotowej inwestycji wszystkie turbiny wiatrowe będą lokalizowane 

w obszarze terenów rolnych. Powoduje to, że kluczową wartością dla oceny wpływu hałasu 

emitowanego przez farmę wiatrową na ornitofaunę jest poziom 50dB(A). Należy podkreślić, 
iż oddziaływanie to nie wiąże się ze śmiertelnością ptaków, a jedynie ze zmniejszeniem 

atrakcyjności terenów bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją dla siedliskowania ptaków. 

Również nie należy się spodziewać całkowitego wyparcia ptaków z rejonu oddziaływania 

farmy wiatrowej, a jedynie zmniejszenia ilości ptaków gniazdujących w tym rejonie, na rzecz 

terenów bardziej oddalonych. 

W przypadku realizacji farmy wiatrowej złożonej z sześciu turbin zmniejszenie 

atrakcyjności terenu dla ptaków obejmie obszar o powierzchni ok. 28,2ha. Nie jest to jednak 

wielkość znacząca, głównie ze względu na fakt lokalizacji farmy wiatrowej na terenach 

rolnych, mało atrakcyjnych dla awifauny. 

 

9.13 Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia standardów jakości klimatu 

akustycznego środowiska. Farma wiatrowa, pomimo znacznego obszarowo zasięgu 

oddziaływania akustycznego, nie będzie imitowała do środowiska hałasu o poziomach 

ponadnormatywnych.  

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań stwierdza się, iż projektowane 

przedsięwzięcie polegające na realizacji farmy wiatrowej, w wariancie wskazanym przez 

Inwestora (wariant realizacyjny) jest możliwe do realizacji pod względem uwarunkowań 
akustycznych, przy zastosowaniu rozwiązań wskazanych w niniejszym dokumencie. 

 

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia proponuje 

się ustalenie następujących warunków korzystania ze środowiska: 

 

• na terenach zabudowany miejscowości Szemrowice, Warłów, Rzędowice i 

Dobrodzień, należy zapewnić dotrzymanie obowiązujących standardów 

akustycznych jakości środowiska, wynikających z rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku [Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. Nr 120, poz. 826]: 

 

- LaeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia – 55dB(A) 
- LaeqN – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie 

nocy – 45dB(A) 
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• na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach, należy zapewnić 
dotrzymanie obowiązujących standardów akustycznych jakości środowiska, 

wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. z dnia 5 

lipca 2007r. Nr 120, poz. 826]: 

 

- LaeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia – 50dB(A) 
 

• graniczna wartość poziomu mocy akustycznej poszczególnych turbin 

wiatrowych nie może przekroczyć 106,5dB(A), 

 

• po uruchomieniu przedsięwzięcia inwestor powinien przeprowadzić pomiary 

poziomu hałasu w środowisku, w ramach analizy porealizacyjnej, 

 

• badania, o którym mowa wyżej, należy przeprowadzić zgodnie z metodyką 
referencyjną prowadzenia pomiarów hałasu zawartą w załączniku 8 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji [Dz. U. z dnia 30 

grudnia 2004r. nr 283, poz. 2842] lub z aktualnie obowiązującą w tym zakresie 

metodyka referencyjną. 
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10. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I 

PODZIEMNE. EMISJA ŚCIEKÓW 
 

10.1 Etap budowy 
 

10.1.1 Odprowadzanie ścieków deszczowych 

 

Na etapie budowy ścieki deszczowe będą swobodnie infiltrowały do gleby. 

 

10.1.2 Odprowadzanie ścieków bytowych 

 

Na etapie budowy powstanie ok. 0,6 m
3
 ścieków bytowych na dobę przy założeniu 

jednoczesnej pracy 10 pracowników lub proporcjonalnie więcej ścieków przy zatrudnieniu 

większej liczby pracowników. Organizacja placu budowy powinna uwzględniać ustawienie 

przenośnych kabin sanitarnych np. typu TOI TOI lub wyposażenie w kabiny sanitarne 

kontenerów socjalnych. Ścieki socjalne zbierane będą w szczelnych zbiornikach i odbierane 

przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia. 

 

10.1.3 Odprowadzanie ścieków przemysłowych 

  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Podczas 

realizacji prac budowlanych konieczne jest zwilżanie powierzchni betonowych wodą, co 

będzie miało za zadanie uchronienie ich przed popękaniem. Nie przewiduje się jednak 

ujmowania (zbierania) wód, które zostaną wykorzystane do polewania powierzchni 

betonowych.  

 

10.1.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

  

 W fazie realizacji potencjalnymi źródłami mogącymi spowodować zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych i podziemnych mogą być: 
 

• spływy wód deszczowych i roztopowych z terenu budowy oraz 

wypłukiwanie zanieczyszczeń z materiałów wykorzystywanych przy 

realizacji przedsięwzięcia, 

• niewłaściwe magazynowanie materiałów budowlanych zwłaszcza 

stosowanych przy pracach wykończeniowych, 

• nieodpowiednia lokalizacja i zabezpieczenie zaplecza budowy, 

• niezabezpieczenie toalet dla pracowników budowy,  

• niesprawny sprzęt budowlany. 

 

W celu ograniczenia i minimalizacji wystąpienia zagrożenia wpływu ścieków na wody 

powierzchniowe i podziemne na etapie prowadzenia prac budowlanych, zaleca się: 
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• prowadzenie robót budowlanych w sposób zaplanowany i nadzorowany, 

zgodnie z wytycznymi branżowymi i dobrą praktyką w tym zakresie 

• magazynowanie i przechowywanie materiałów budowlanych w sposób 

zgody z wytycznymi branżowymi i dobrą praktyką w tym zakresie, przede 

wszystkim zabezpieczenie terenów magazynowania przed przedostawaniem 

się do gruntu substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska 

• zabezpieczenie punktów sanitarnych dla pracowników budowy (np. 

kontenerowe węzły sanitarne lub sanitariaty typu TOI-TOI ze szczelnymi 

zbiornikami wybieralnymi)  

• prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, 

prowadzenie regularnych przeglądów technicznych stosowanego sprzętu, 

prowadzenie nadzoru nad sprawnością techniczną stosowanego sprzętu. 

• odpowiednie zaplanowanie i organizację odwodnienia wykopów, zgodnie z 

wytycznymi branżowymi oraz dobrą praktyką w tym zakresie. 

 

10.2 Etap eksploatacji 
 

10.2.1 Odprowadzanie ścieków deszczowych 

 

Na etapie funkcjonowania ścieki deszczowe będą swobodnie infiltrowały do gleby. 

Powstające ścieki opadowe zaliczyć można do wód czystych, niezawierających 

zanieczyszczeń ropopochodnych oraz znacznych ilości zawiesiny, a tym samym nie mających 

niekorzystnego wpływu na stan wód powierzchniowych, ani też podziemnych. 

 

10.2.2 Odprowadzanie ścieków bytowych 

 

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki bytowe. 

Elektrownie są urządzeniami niewymagającymi stałej obsługi. 

 

10.2.3 Odprowadzanie ścieków przemysłowych 

  

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe.  

 

10.3 Etap likwidacji 
 

Likwidacja przedsięwzięcia związana będzie z podobnymi zagrożeniami jak w 

przypadku budowy farmy wiatrowej. Zagrożenie związane będą z możliwością 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek 

drobnych awarii lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia może 

również dojść w wyniku niewłaściwego magazynowania substancji naftowych, tankowania, 

naprawy i konserwacji sprzętu. W celu zminimalizowania powyższego zagrożenia należy tak 

zorganizować prace rozbiórkowe, by ograniczyć przelewanie paliw i innych środków 

chemicznych podczas prac rozbiórkowych. Sprzęt techniczny powinien posiadać 
dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. 
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10.4 Wpływ przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, określonych w planie 
gospodarowania wodami na terenie zlewni 

 

Szczegółową charakterystykę wód powierzchniowych i podziemnych występujących w 

rejonie projektowanej Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z odwołaniem do Planu 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przedstawiono w rozdziale 4.5 

niniejszego Raportu.  

 

Teren planowanego przedsięwzięcia (farmy wiatrowej - turbiny EW1, EW2, EW3, 

EW4, EW5, EW6) wchodzi w skład Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

PLRW600017118389 o nazwie Myślina. Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania 

Wodami na obszarze dorzecza Odry JCWP Myślina posiada status silnie zmienionej części 

wód i ze względu na jej dobry stan nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych zapisanych w w/w planie.  
Realizacja inwestycji, poprzez brak wpływu na stan biologiczny i fizyko – chemiczny 

wód, nie wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami dorzecza Odry” (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), w związku z czym 

brak jest przesłanek, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm.). 

 

Teren planowanego przedsięwzięcia wchodzi w skład Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) PLGW6220116 o nazwie 116. Zgodnie z zapisami Planu 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry stan JCWPd 116 oceniono na dobry, 

przez co nie jest ona zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych zapisanych w w/w 

planie.  

Realizacja inwestycji, poprzez brak wpływu na stan biologiczny i fizyko – chemiczny 

wód, nie wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami dorzecza Odry” (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), w związku z czym 

brak jest przesłanek, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm.). 

 

Zgodnie z otrzymanym pismem z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

znak ZI.701-921/11 z dnia 24 listopada 2011r., na obszarze działania Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie wyznaczono do tej pory żadnego obszaru ochronnego 

zbiornika wód śródlądowych, w tym obszarów ochronnych dla Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 

2005r, Nr 239, poz. 2019 ze zm.) [patrz: ZAŁACZNIK TEKSTOWY 11]. Reasumując Gmina 

Dobrodzień, w tym również obszar projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień nie znajdują 
się w strefie ochronnej zbiorników śródlądowych, w tym obszarów ochronnych dla Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych.  
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10.5 Wpływ przedsięwzięcia na jakość wód ujmowanych na cele spożywcze 
 

W celu dokonania pełnej analizy ilości występujących na terenie gminy Dobrodzień 
ujęć wód podziemnych wystąpiono do odpowiednich organów o zajęcie stanowiska w 

przedmiotowej sprawie.  

 

Zgodnie z otrzymanym pismem od Marszałka Województwa Opolskiego 

DOŚ.706.93.2011.Aka z dnia 18 listopada 2011, w okresie od 01.01.2008r. do dnia 

wpłynięcia wniosku (02.11.2011r.) wydano jedną decyzję udzielającą pozwolenia wodno 

prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie miejscowości 

Dobrodzień, na terenie Fermy Drobiu, ale bez ustanowienia zasięgu strefy ochronnej 

obejmującej wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej w trybie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r., nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) [patrz: ZAŁACZNIK 

TEKSTOWY 12]. W/w ujęcie wód nie znajduje się na terenie projektowanej Farmy Wiatrowej 

Dobrodzień, co stwarza brak przeszkód realizacji przedsięwzięcia.  

Mając powyższe na uwadze oraz rodzaj, zakres i skalę przedsięwzięcia, projektowana 
Farma Wiatrowa Dobrodzień nie wpłynie negatywnie na jakość wód ujęcia 
zlokalizowanego na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Dobrodzień.  
 

 Pismem Nr OŚR.6341.3.11.2011 z dnia 18 listopada 2011r. Starosty Powiatu 

Oleskiego otrzymano kserokopie wydanych przez tamtejszy organ pozwoleń wodno 

prawnych na pobór wód podziemnych na terenie gminy Dobrodzień [patrz: ZAŁACZNIK 

TEKSTOWY 13]: 

• Decyzja Nr OŚR.6225-2/15/2010/2011 z dnia 05 stycznia 2011r. w sprawie 

wydania pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. Pozwolenie 

obejmuje pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą 
studni głębinowych D-2 podstawowej i D-1 awaryjnej. W decyzji odstąpiono od 
ustanowienia stref ochronnych. W/w ujęcia wód nie znajdują się na terenie 
projektowanej Farmy Wiatrowej Dobrodzień, co stwarza brak przeszkód 
realizacji przedsięwzięcia, przy braku ustanowionych stref ochronnych 
(odległość ujęcia od najbliższej turbiny EW1 wynosi 2,3km. 

• Decyzja nr OŚR.6225-2/14/2008 z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód dla Gminy 

Dobrodzień. Pozwolenie obejmuje pobór wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych w miejscowości Dobrodzień z ujęcia „Dobrodzień-
Rzędowicka” (studnie 1a, 3a i 3b). Na mocy decyzji ustanowiono jedynie strefę 
ochrony bezpośredniej ujęcia wód w kształcie wygrodzonego prostokąta o 

wymiarach 54,0x100,0m. W/w ujęcie wód wraz z wyznaczoną strefą ochrony 
bezpośredniej nie znajduje się na terenie projektowanej Farmy Wiatrowej 
Dobrodzień, co stwarza brak przeszkód realizacji przedsięwzięcia (odległość 
ujęcia od najbliższej turbiny EW2 wynosi 1,4km. 
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• Decyzja nr POŚR.6225-2-9/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód dla Gminy 

Dobrodzień. Pozowlenie obejmuje pobór wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych w miejscowości Szemrowice dla potrzeb zaopatrzenia 

ludności w wodę – ze studni „Szemrowice”. Na mocy decyzji ustanowiono 

jedynie strefę ochrony bezpośredniej ujęcia w kształcie wygrodzonego 

czworoboku o wymiarach 72,0x51,0x40,0x40,0m. W/w ujęcie wód wraz z 
wyznaczoną strefą ochrony bezpośredniej nie znajduje się na terenie 
projektowanej Farmy Wiatrowej Dobrodzień, co stwarza brak przeszkód 
realizacji przedsięwzięcia (odległość ujęcia od najbliższej turbiny EW5 i 
EW6 wynosi 1,0 km. 

• Decyzja nr POŚR.6225-17/2003 z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód dla Nasycalni 

Podkładów w Pludrach – Przedsiębiorstwo Państwowe. Pozwolenie obejmuje 

pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia znajdującego się 
na terenie zakładu. Na mocy decyzji ustanowiono jedynie strefę ochrony 

bezpośredniej ujęcia w kształcie prostokąta o wymiarach 40,0x54,0m. W/w ujęcie 
wód wraz z wyznaczoną strefą ochrony bezpośredniej nie znajduje się na 
terenie projektowanej Farmy Wiatrowej Dobrodzień, co stwarza brak 
przeszkód realizacji przedsięwzięcia (odległość od najbliższej turbiny EW1 i 
EW2 wynosi 8,6km. 
 

Pismem znak ZI.701-921/11 z dnia 24 listopada 2011r Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu otrzymano kserokopie pozwoleń wodoprawnych będących w 

posiadaniu katastru wodnego RZGW we Wrocławiu wydanych na terenie gminy Dobrodzień 
(część otrzymanych pozwoleń została nadmieniona w piśmie Starosty Oleskiego) [patrz: 

ZAŁACZNIK TEKSTOWY 11]: 

• Decyzja nr POŚR.6225-8/W/2004 z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie wydania 

pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód dla firmy KLER 

S.A. w Dobrodzieniu. Pozwolenie obejmuje pobór wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych do celów socjalno-bytowych i gospodarczych z otworu 

studziennego Nr 1 o głębokości 31,0 m na terenie miejscowości Dobrodzień przy 

ul. Wojska Polskiego 40a. Na mocy decyzji ustanowiono jedynie strefę ochrony 

bezpośredniej ujęcia o wymiarach 8,0x8,0m. W/w ujęcie wód wraz z 
wyznaczoną strefą ochrony bezpośredniej nie znajduje się na terenie 
projektowanej Farmy Wiatrowej Dobrodzień, co stwarza brak przeszkód 
realizacji przedsięwzięcia (odległość ujęcia od najbliższej turbiny EW2 
wynosi 1,6 km. 

• Decyzja nr OŚR.6341.2.1.2011 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód dla Pana Józefa 

Florczyka zam. 46-380 Dobrodzień. Pozwolenie obejmuje korzystanie z wód 

rowu melioracji wodnych szczegółowych N-III (Dz. Nr 3083) w miejscowości 

Dobrodzień w zakresie: poboru wody do napełniania stawów, uzupełniania strat 
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(parowanie, wsiąkanie), wymiany wody w zimochowie, zrzutu wody ze stawu Nr 

1 do rowu N-III w km 0+337 i stawu Nr 2 do rowu N-III w km 0+413, 

użytkowania wód znajdujących się w rowie melioracji wodnych szczegółowych 

N-III w km 0+300 do km 1+330. W decyzji odstąpiono od ustanowienia stref 
ochronnych. Przedmiotowy rów melioracji wodnych szczegółowych N-III na 
odcinku od km 0+300 do km 1+330 nie znajduje się na terenie projektowanej 
Farmy Wiatrowej Dobrodzień, co stwarza brak przeszkód realizacji 
przedsięwzięcia, przy braku ustanowionych stref ochronnych (odległość rowu 
i stawów od najbliższej turbiny EW1 i EW2 wynosi 1,9 km. 

 
 Reasumując, żadne z występujących na terenie Gminy Dobrodzień ujęć wody nie jest 

zlokalizowane na terenie projektowanej Farmy Wiatrowej Dobrodzień. Poszczególne 

turbiny wiatrowe wraz z terenami infrastruktury towarzyszącej nie są położone w zasięgu 

występowanie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody. Wszelkiego rodzaju 
działalność związana ze szczególnym korzystaniem z wód, na którą zostały wydane 
stosowne pozwolenia wodnoprawne, prowadzona jest poza terenem projektowanej 
Farmy Wiatrowej Dobrodzień, co wyklucza negatywny wpływ oddziaływania 
przedsięwzięcia na jakość i zasobność wód podziemnych wykorzystywanych na cele 
spożywcze.  

 

10.6 Zagrożenie powodziowe 
 

Zgodnie z otrzymanym pismem znak ZI.701-888/11 z dnia 24 listopada 2011r. z 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, teren projektowanej Farmy 

Wiatrowej Dobrodzień, nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o 

którym mowa w art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 32, poz. 159) oraz w art. 88d ust. 2 

pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) [patrz: 

ZAŁACZNIK TEKSTOWY 14]. 

Z informacji zawartych w piśmie wynika jednoznacznie, iż brak jest podstaw do wydania 

przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu decyzji przewidzianej w art. 40 ust. 3 oraz 88I ust.2 

w/w ustawy, zwalniającej z zakazu wykonania na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią, robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią oraz 

spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.  
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11. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EMISJI ODPADÓW 
 

11.1 Emisja odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia 
 

Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze 

względu na konieczność wykonywania prac budowlanych, takich jak: 

 

• wykonanie fundamentów, 

• montaż poszczególnych elementów turbin, 

• wykonanie przyłączy energetycznych, 

• budowa lub przystosowanie dróg dojazdowych. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 w sprawie 

katalogu odpadów [Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.],  klasyfikuje się je 

następująco: 

 

TABELA 17.  Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap budowy  

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Prognozowana 
ilość [Mg/okres 

budowy] 
1. Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 06 0,100 

2. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (głównie ubrania 

ochronne zanieczyszczone olejami, smarami, farbami) 

15 02 02* 0,100 

3. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 60,000 

4. Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 2000,000 

5. Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,200 

6. Żelazo i stal 17 04 05 1,000 

7. Kable inne niż wymienione 17 04 11 0,200 

8. Materiały izolacyjne inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 
17 06 04 0,200 

* odpady niebezpieczne 

 

W związku z koniecznością wykonania głębokich fundamentów na etapie budowy 

powstanie około 20 000 m
3
 mas ziemnych. Sposób i warunki zagospodarowania mas 

ziemnych, które powstaną na etapie realizacji przedsięwzięcia  mogą zostać określone w 

decyzji o pozwoleniu na budowę (na podstawie zapisów w projekcie budowlanym) pod 

warunkiem, że ich wykorzystanie nie spowoduje pogorszenia standardów jakości gleby i 

ziemi o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 września 2002 r. w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [Dz. U. z 2002 r. Nr 165, 

poz. 1359]. 
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W przeciwnym wypadku, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy  

o odpadach – powstałe masy ziemne będą stanowiły odpad (o kodzie 17 05 04) i 

postępowanie z nimi będzie zgodne z wytycznymi przedstawionymi poniżej. 

 

Wytyczne do postępowania z wytworzonymi odpadami na etapie realizacji 
przedsięwzięcia: 
 

1. Należy wydzielić na placu budowy miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych 

odpadów.  

2. Wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie. 

3. Wytworzone odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym wymagane prawem 

decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, dotyczy to również transportu 

odpadów. 

4. W przypadku braku możliwości wykorzystania mas ziemnych na terenie budowy zostaną one 

przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia. 

5. Nie wyklucza się również przekazywania odpadów w tym mas ziemnych wymienionych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku [Dz. 

U. z 2006 r. Nr 75. poz. 527] osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami. 

 

11.2 Emisja odpadów na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 
 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się wytwarzanie następujących 

rodzajów odpadów: 

 

TABELA 18.  Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap funkcjonowania 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Prognozowa
na ilość 

[Mg/rok/tur
bina] 

1. Oleje silnikowe przekładniowe i smarowe 
Podgrupa 

13 02 
3,000 

2. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) (głównie ubrania ochronne 

zanieczyszczone olejami, smarami, farbami) 

15 02 02* 0,300 

3. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (
1
) inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
16 02 13* 0,030 

* odpady niebezpieczne 
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TABELA 19.  Skład i właściwości odpadów – etap funkcjonowania 

Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Skład i właściwości Prognozowany 
sposób dalszego 

zagospodarowania 

•  
Oleje silnikowe przekładniowe i 

smarowe 

Podgrupa 

13 02 

Kategoria : Q 5 

Rodzaj : lista B poz. 40 

Składniki : C 51,  

Właściwości : H 5,H 14 

R9 

•  Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

(głównie ubrania ochronne 

zanieczyszczone olejami, 

smarami, farbami) 

15 02 02* 

Kategoria : Q 5 

Rodzaj : lista B poz. 40 

Składniki : C 51 

Właściwości : H 14 

D10, R1, R7 

•  
Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy (
1
) inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 13* 

Kategoria : Q 6 

Rodzaj : lista B poz. 40 

Składniki : C 16, szkło, 

Al. 

Właściwości : H 14 

R15, R14, D9 

 
PROCESY ODZYSKU 

 

R1    Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 

R7    Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 
R9    Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 

R14   Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części 

R15   Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu 

 

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

 

D9    Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają 
odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, 

suszenie, strącanie) 

D10   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie 

 

Magazynowanie odpadów 

Wszystkie odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do 

tego przeznaczonych miejscach na terenie do którego inwestor ma tytuł prawny.  

W zależności od rodzaju odpadu będą one odbierane przez odbiorców mających wymagane 

prawem zezwolenia. Ponadto w zakładzie będą prowadzone działania zmierzające do 

ograniczenia ilości powstających odpadów. 

Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, 

będą magazynowane przez okres nie dłuższy niż 3 lata, natomiast odpady przeznaczone do 

składowania będą magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów 

do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. 
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Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi [Dz. U. z 2004 r. Nr 192.poz. 

1968] tj. w szczelnych beczkach lub pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na 

działanie odpadów z oznaczeniem „olej odpadowy”. 

 

Odbiorcy odpadów 

Obowiązkiem wytwórcy odpadów jest sprawdzenie czy odbiorca odpadów ma 

wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Odpady będą przekazywane odbiorcom 

posiadającym wymagane prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 

Odbiorcami odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 

21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku [Dz. U. z 2006 r. Nr 75. poz. 527] 

mogą być osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami. 

 

Ewidencjonowanie odpadów 

Odpady w przedmiotowej instalacji będą podlegać ilościowej i jakościowej ewidencji, 

zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. z 2001 r. Nr 112, Poz. 1206]) i 

rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów [Dz. U. z 2010 r. Nr 249 Poz. 1673] oraz  dodatkowo do 15 

marca wytwórca odpadów będzie sporządzał zbiorcze zestawienie danych o ilości i rodzajach 

odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi zgodnie ze wzorami dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów określonymi w  rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o 

odpadach [Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674].  

 

11.3 Emisja odpadów na etapie likwidacji przedsięwzięcia 
 

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie istotnym źródłem odpadów. Zasadniczo 

wszystkie prace rozbiórkowe powodują powstawanie znacznych ilości odpadów. Na etapie 

likwidacji powstawać będą głównie odpady z grupy 17. Należy spodziewać się, że w 

największej ilości powstaną odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 

01 01 oraz 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 
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12. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EMISJI PROMIENIOWANIA 

ELEKTROMAGNETYCZNEGO 
 

12.1 Wprowadzenie 
 

Niniejsze rozdział obejmuje swoim zakresem zagadnienia oddziaływania pola i 

promieniowania elektromagnetycznego na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

budowie farmy wiatrowej Dobrodzień wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W szczególności, 

w niniejszym opracowaniu określono zakres oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej 

wraz z towarzysząca infrastrukturą: 
 

• w zakresie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50Hz 

• w zakresie promieniowania elektromagnetycznego fal średniej częstotliwości 

 

Omówiono także dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól 

elektromagnetycznych na tle zagospodarowania terenu inwestycji oraz terenów sąsiadujących, 

a także wpływ oddziaływania elektromagnetycznego przedsięwzięcia na zdrowie i życie 

ludności oraz dobra materialne osób trzecich. 

 

12.2 Wprowadzenie do teorii pola elektromagnetycznego 
 

Pole elektromagnetyczne stanowi szczególnego rodzaju postać energii, złożoną z dwóch 

nierozerwalnie ze sobą związanych składników – pola elektrycznego i pola magnetycznego. 

Pole elektromagnetyczne wyróżnia się ciągłością rozkładu w przestrzeni, zdolnością 
rozchodzenia się w próżni i oddziaływaniem siłą na cząsteczki materii naładowane ładunkiem 

elektrycznym.  

 

Do podstawowych wielkości charakteryzujących pole elektromagnetyczne należą: 
 

f – częstotliwość pola [Hz] 

E – natężenie składowej elektrycznej [V/m] 

H – natężenie składowej magnetycznej [A/m] 

 

Źródła pola elektromagnetycznego, występującego w środowisku, można podzielić na 

dwa rodzaje: naturalne i sztuczne. 

Do naturalnych źródeł pola elektromagnetycznego należą: naturalne promieniowanie 

Ziemi, Słońca i jonosfery. Ze wszystkich pól naturalnych najlepiej znane jest pole 

geomagnetyczne. Natężenie tego pola wynosi od 16 do 56 A/m. Nad powierzchnią Ziemi 

występuje również naturalne pole elektryczne o natężeniu około 120 V/m przy normalnej 

pogodzie. 

Szczególnie interesujące, ze względu na swą powszechność, są sztuczne źródła pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz, głównie urządzenia elektryczne. Specyfika pola 

elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, że można w jego 
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przypadku oddzielnie rozpatrywać składową elektryczną i magnetyczną. Pole magnetyczne 

towarzyszy każdemu przepływowi prądu, a pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie 

pojawia się napięcie elektryczne. Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, 

występującego w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku, przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

 

TABELA 20. Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego w sąsiedztwie urządzeń 

powszechnego użytku 

WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 50Hz SPOTYKANE W 
ŚRODOWISKU 

Urządzenie elektryczne powszechnego użytku Natężenie pola magnetycznego 

Pralka automatyczna 0,3 A/m w odległości 30 cm 

Żelazko 0,2 A/m w odległości 30 cm 

Monitor komputerowy 0,1 A/m w odległości 10cm 

Odkurzacz 5 A/m w odległości 30 cm 

Maszynka do golenia 12 – 1200 A/m w odległości 5 cm 

Suszarka do włosów 4 A/m w odległości 10 cm 

WARTOŚCI POLA ELEKTRYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 50Hz SPOTYKANE W 
ŚRODOWISKU 

Urządzenie elektryczne powszechnego użytku Natężenie pola elektrycznego 

Pralka automatyczna 0,13 kV/m w odległości 30 cm 

Żelazko 0,12 kV/m w odległości 30 cm 

Monitor komputerowy 0,2 kV/m w odległości 10 cm 

Odkurzacz 0,13 kV/m w odległości 30 cm 

Maszynka do golenia 0,7 kV/m w odległości 5 cm 

Suszarka do włosów 0,8 kV/m w odległości 10 cm 

 

Do pozostałych sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego średnich i wysokich 

częstotliwości należą przede wszystkim radiowo – telewizyjne stacje nadawcze, stacje 

bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne używane w sektorze wojskowym 

oraz urządzenia radionawigacyjne portów lotniczych i portów morskich. Ponadto ważnym 

źródłem pola elektromagnetycznego jest również radiokomunikacja amatorska, w tym stacje 

fal długich i nadajniki CB. Urządzenia te działają w różnym paśmie częstotliwości – zakresy 

częstotliwości poszczególnych zastosowań promieniowania elektromagnetycznego 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

TABELA 21. Zakresy częstotliwości oraz obszary ich zastosowania 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASTOSOWANIE 

0 – 300 Hz 

(SELF, ELF) 

Trakcje elektryczne prądu stałego, technologie elektrostatyczne, linie przesyłowe prądu 

stałego, trakcje elektryczne 50Hz, elektroenergetyka, łączność 
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0,3 – 3 kHz 

(ULF) 

Sterowanie częstotliwością akustyczną, medycyna, łączność, piece indukcyjne, 

hartowanie, lutowanie, topienie, rafinacja 

3 – 30 kHz 

(VLF) 

Telekomunikacja, radionawigacja, medycyna, ogrzewanie indukcyjne, lutowanie, 

topienie, hartowanie, rafinacja, monitory ekranowe 

30 – 300 kHz 

(LF) 

Radionawigacja, telekomunikacja morska i aeronautyczna, telefonia energetyczna 

nośna, radiolokacja, monitory ekranowe, indukcyjne topienie metali, tomografia 

impedancyjna, ulot, układy zapłonowe 

0,3 – 3 MHz 

(MF) 

Telekomunikacja, radionawigacja, radio amatorskie, radiofonia AM, spawanie RF, 

zgrzewarki opakowań, medycyna 

3 – 30 MHz 

(HF) 

Pasmo częstotliwości dla użytku powszechnego, radiomodelarstwo, telekomunikacja 

międzynarodowa, diatermie, rezonans magnetyczny, ogrzewanie dielektryczne 

30 – 300 MHz 

(VHF) 

Policja, straż pożarna, amatorskie radio FM, telewizja VHF, diatermia, pogotowie 

ratunkowe, kontrola ruchu powietrznego, rezonans magnetyczny 

0,3 – 3 GHz 

(UHF) 

Radio amatorskie, taxi, straż pożarna, radary, radionawigacja, telewizja UHF, kuchenki 

mikrofalowe, telefonia komórkowa, diatermie, akceleratory 

3 – 30 GHz  

(SHF) 

Radary, telekomunikacja satelitarna, radio amatorskie, straż pożarna, taxi, samolotowe 

radary pogodowe, policja, radiolinie, alarmy przeciwwłamaniowe 

30-300 GHz 

(EHF) 
Radary, telekomunikacja satelitarna, radiolinie, radionawigacja, radio amatorskie 

 

Najczęściej fale elektromagnetyczne wykorzystywane są w branży telekomunikacyjnej, 

gdzie użytkuje się je jako nośnik informacji, stąd też bardzo ważnym problemem jest również 
ich propagacja w przestrzeni. Fale elektromagnetyczne podlegają wszystkim zjawiskom 

falowym, tj. odbiciu, dyfrakcji czy też załamaniu. Istotne zatem, z punku widzenia propagacji 

fali elektromagnetycznej, jest występowanie w środowisku różnych przegród, czy to 

naturalnych wynikających z ukształtowania terenu, czy też sztucznych, powstałych w wyniku 

działalności człowieka. 

 

12.3 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych w 
środowisku 
 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz. 1883]. 

 

Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla: 

 

- terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
- miejsc dostępnych dla ludności. 
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Teren projektowanej farmy wiatrowej nie jest objęty żadnym obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Faktyczne zagospodarowanie 

terenów sąsiadujących z projektowaną farmą wiatrową obejmuje funkcje rolne. 

 
Poniższa tabela przedstawia zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla 

których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane 

przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową. 
 

TABELA 22. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne 

charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową, oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez 

dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Parametr fizyczny Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęstość mocy 
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego 

 1 2 3 4 

1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m - 

 

Poniższa tabela przedstawia zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla 

których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne 

poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości 

parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności. 

 

TABELA 23. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne 

charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc dostępnych dla ludności 

oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości 

parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Parametr fizyczny 
Składowa 

elektryczna 
Składowa 

magnetyczna 
Gęstość mocy 

Zakres częstotliwości pola 
elektromagnetycznego 

 1 2 3 4 

1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 

2 Od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m - 

3 Od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 

4 Od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 

5 Od 0,001 MHz do 3 MHz 20V/m 3 A/m - 
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6 Od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 

7 Od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

 

12.4 Oddziaływanie elektromagnetyczne przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji 
 

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, 

których praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub 

promieniowania elektromagnetycznego. Ewentualne urządzenia elektryczne będą zasilane za 

pomocą przenośnych agregatów prądotwórczych i będą pracowały przy napięciu zasilania 

220V lub 400V, tj. przy napięciu niskim, podobnie jak wszystkie urządzenia domowe, stąd 

też generowane przez nie pola elektromagnetyczne będą pomijalne w stosunku do panującego 

tła elektromagnetycznego. 

Jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich i 

mikrofal mogą być stacjonarne urządzenia geodezyjne, wykorzystywane do dokładnych 

pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty 

referencyjne. Ze względu na bardzo małą moc tych urządzeń, zasięg ich oddziaływania jest 

niewielki, ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokół anteny nadawczej.  

 

12.5 Oddziaływanie elektromagnetyczne przedsięwzięcia na etapie funkcjonowania 
 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę 6 elektrowni wiatrowych o mocy do 

3.0MW każda wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną, złożoną z kablowej sieci średniego 

napięcia SN przyłączających park wiatrowy do istniejącej stacji transformatorowej GPZ 

Dobrodzień. W wariancie alternatywnym rozpatrywano natomiast budowę 6 turbin 

wiatrowych wraz z infrastrukturą o mocy 1.5MW każda. Budowa farm wiatrowych powoduje 

pojawienie się w środowisku kilku potencjalnych rodzajów źródeł pola 

elektromagnetycznego. Należą do nich: 

 

- generator turbiny wiatrowej, 

- transformator generatora turbiny, 

- przewód umieszczony wewnątrz wieży, 

- podziemna sieć kablowa, 

- stacja transformatorowa wraz z oprzyrządowaniem, 

- podziemna lub napowietrzna linia wysokiego napięcia, wyprowadzająca energię z 

GPZ do punktu odbioru przez operatora publicznego. 

 

Analizy, symulacje oraz pomiary prowadzone w Polsce i na świecie (głównie w 

Australii i Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie) wykazały, iż jedynie stacje 

transformatorowe wysokich napięć wraz z wyprowadzeniami linii napowietrznych są zdolne 

do generowania pola o poziomie istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska, przy czym 

nie należy przez to rozumieć, że elementy te stanowią zagrożenie dla klimatu 

elektromagnetycznego, gdyż zasięg ich oddziaływania z reguły jest bardzo ograniczony. 
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12.5.1 Oddziaływanie elektrowni wiatrowych w zakresie pola elektromagnetycznego 

 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się budowę elektrowni wiatrowych 

o mocy do 3,0 MW każda i wysokości wieży do 130m. W chwili obecnej nie są znane typu 

turbin jakie zostaną zastosowane, w związku z czym, na potrzeby niniejszej analizy,  

posłużono się parametrami typowych turbin o mocy 3MW. Podstawowe parametry 

techniczne elektrowni wiatrowej przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

TABELA 24. Podstawowe parametry techniczne poszczególnych elementów typowej elektrowni wiatrowej o 

mocy 3MW 

Parametr techniczny Wartość 
Parametry konstrukcyjne 

Wysokość rotora ustalana indywidualnie 

Średnica łopat 112m 

Maksymalna prędkość wiatru 25.0 m/s 

Maksymalna moc wyjściowa 3.000 kW 

Prędkość obrotowa rotora 6,2 – 17,7 obr/min 

Parametry generatora 
Piasta Sztywna 

Główne łożysko dwurzędowe stożkowe/  

Generator asynchroniczny, 100Hz 

Parametry przetwornika 
Napięcie wyjściowe 400V 

Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz 

Parametry transformatora wyjściowego 
Napięcie pierwotne transformatora 400V 

Napięcie wtórne transformatora 30kV 

Częstotliwość napięcia  50Hz 

 

Głównymi źródłami pola elektromagnetycznego, związanymi bezpośrednio z 

elektrownią wiatrową, są generator turbiny wiatrowej oraz transformator wyjściowy. 

Elementy te umieszczone są wewnątrz gondoli elektrowni na szczycie wieży, tj. na wysokości 

do ok. 130 m n.p.t. Jak wynika z powyższej tabeli wszystkie elementy elektrowni pracują z 

niskim napięciem 400V. Jedynie na wyjściu transformatora pojawia się napięcie średnie w 

zakresie od 15kV do 30kV, które jest przekazywane do sieci kablowej. W przypadku 

niektórych rozwiązań innych producentów elementy elektrowni pracują z napięciem 690V. 

 

Ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości do ok. 130 m n.p.t. poziom 

pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni, w poziomie terenu (na 

wysokości 1,8 m) jest w praktyce pomijalny. Dotyczy to również turbin o niższych wieżach. 

W przypadku projektowanych urządzeń będą one wyposażone w generatory o relatywnie 

niskiej mocy. Urządzenia te zostaną zamontowane wewnątrz gondoli, tj. na znacznej 

wysokości, stąd też ich wpływ na poziom pola elektromagnetycznego, mierzonego na 
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poziomie gruntu (na wysokości 1,8 m) będzie niewielki, o ile w ogóle będzie mierzalny. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż urządzenia znajdą się wewnątrz gondoli, i będą 
zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach 

ekranujących, co w konsekwencji spowoduje, że efektywny wpływ elektrowni wiatrowej na 

kształt klimatu elektromagnetycznego środowiska będzie równy zero. 

Przyjmując znaczne uproszczenia, nie obejmujące np. ekranującej roli obudowy 

gondoli, można w przybliżeniu określić poziom natężenia pola elektromagnetycznego, 

generowanego przez elementy elektrowni. Pole generowane przez generator będzie polem o 

częstotliwości 50Hz. W przypadku elektrowni wiatrowej o wysokości ok. 100m wypadkowe 

natężenie pola elektrycznego na wysokości 1,8m n.p.t. wyniesie ok. 9V/m, tj. znacznie 

poniżej wartości występującej naturalnie. Wypadkowe pole magnetyczne wyniesie w tym 

miejscu ok. 4,5A/m, a więc również mniej niż naturalne pole magnetyczne. Dla turbin o 

wyższych wieżach wartości te będą jeszcze niższe. W przypadku zastosowania turbin o 

niższych wieżach natężenie pola elektromagnetycznego może być nieco wyższe, jednak nadal 

będzie się kształtowało na poziomie dużo niższym, aniżeli wartości dopuszczalne dla terenów 

dostępnych dla ludności. 

 

Projektowana farma wiatrowa wraz z infrastrukturą techniczną nie będzie źródłem 

promieniowania elektromagnetycznego. Jedynym ewentualnym źródłem takiego 

oddziaływania mogą być teletransmisyjne anteny nadawcze, służące do sterowani i kontroli 

pracy elektrowni. Urządzenia takie zazwyczaj charakteryzują się bardzo małą mocą 
nadajników oraz kierunkową charakterystyką promieniowania anten i nie stanowią zagrożenia 

dla środowiska, tym bardziej, iż są instalowane na szczycie wież elektrowni. W przypadku 

łączy kablowych (światłowodowych), które najczęściej są stosowane do sterowania pracą 
poszczególnych turbin wykorzystanie źródeł promieniowania elektromagnetycznego średnich 

i wysokich częstotliwości jest całkowicie wyeliminowane. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że elektrownie wiatrowe są wyposażone w 

urządzenia energetyczne, pracujące z częstotliwością 50Hz, nie stanowią zagrożenia dla 

środowiska. Natężenie tych pól jest dużo niższe niż naturalnych pól Ziemi, stąd też ich wpływ 

na środowisko jest pomijalny, a często nawet niemierzalny za pomocą współczesnej aparatury 

pomiarowej. 

 

12.5.2 Oddziaływanie linii kablowej łączącej generator z transformatorem 

 

W przypadku projektowanych turbin wiatrowych, energia elektryczna generowana 

przez generator jest wyprowadzana i kierowana linią kablową do wewnętrznego 

transformatora małej mocy. Transformator elektrowni zostanie umieszczony wewnątrz 

stalowej wieży elektrowni, a dostęp do urządzenia  będzie możliwy jedynie dla służb 

konserwacyjnych i serwisowych. 

 

Projektowany jest transformator wyjściowy, pracujący z napięciem wejściowym 400V 

(lub w przypadku niektórych innych producentów 690V) o częstotliwości 50Hz, oraz z 

napięciem wyjściowym SN o częstotliwości 50Hz. Sam transformator stanowi bardzo słabe 
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źródło promieniowania elektromagnetycznego – urządzenia tego rodzaju są często stosowane 

jako transformatory końcowe, instalowane na słupach energetycznych w pobliżu zabudowy, 

zasilając osiedla i zespoły domków jednorodzinnych. Pomiędzy generatorem a 

transformatorem będzie przebiegała linia kablowa o napięciu roboczym 400V (lub w 

przypadku niektórych innych producentów 690V), a więc napięciu porównywalnym z 

napięciem linii trójfazowych powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych (tzw. 

siła – 400V). W tym wypadku oddziaływanie takiego połączenia, poprowadzonego również 
wewnątrz stalowej konstrukcji wieży, jest marginalne, o praktycznie zerowym wpływie na 

stan klimatu elektromagnetycznego środowiska. Natężenie pola elektrycznego w 

bezpośrednim sąsiedztwie linii tego rodzaju kształtuje się poniżej 0,1kV/m, co w powiązaniu 

z ekranującym działaniem stalowej konstrukcji wieży powoduje, iż oddziaływanie linii jest 

pomijalne. 

 

12.5.3 Oddziaływanie linii kablowych średniego napięcia SN i wysokiego napięcia 110kV w 

zakresie pola elektromagnetycznego 

 

Drugim źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz, związanym z 

projektem budowy farmy wiatrowej Dobrodzień są kablowe linie elektroenergetyczne. Ich 

zadaniem jest dostarczenie energii wyprodukowanej w siłowniach wiatrowych do stacji 

elektroenergetycznej oraz do operatora sieci. W ramach projektu planuje się budowę sieci linii 

kablowych średniego napięcia łaczących park wiatrowy z isniejącą stacją transformatorową 
GPZ Dobrodzień. Są to linie najpowszechniej wykorzystywane w polskim systemie 

elektroenergetycznym. Kable sieci energetycznej będą układane w wykopach, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie normami. Łącznie z kablami będzie również układana 

teleinformatyczna sieć światłowodowa, nie stanowiąca źródła jakiegokolwiek 

promieniowania elektromagnetycznego.  

 

Sieci kablowe średniego napięcia generują pole elektromagnetyczne, którego poziom 

jest na tyle niski, iż nie zagraża w żaden sposób środowisku. Dopiero linie wysokiego 

napięcia powyżej 110kV są zdolne do generowania pól elektromagnetycznych o poziomach 

mogących naruszać standardy jakości klimatu elektromagnetycznego. W przypadku 

typowych linii średniego napięcia poziom natężenia pola elektrycznego sięga do 0,6kV/m. 

Typowe natężenie pola magnetycznego nie przekracza natomiast 5A/m. 

 

Wyznaczony obliczeniowo rozkład pola elektromagnetycznego wokół linii kablowej 

30kV przedstawiono na poniższym rysunku. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń 
prognostycznych natężenie pola elektrycznego przy gruncie wyniesie ok. 2kV/m nad samą 
linią kablową, natomiast na wysokości 1,8 m npt. przyjmie wartość ok. 0,9kV/m. Są to 

wartości dużo niższe od dopuszczalnych, określonych dla terenów dostępnych dla ludności. 

W przypadku pola magnetycznego, jego natężenie nad samym gruntem nie powinno 

przekraczać 7A/m, natomiast na wysokości 1,8m npt – poniżej 3A/m. Są to również wartości 

dużo niższe od dopuszczalnych na terenach dostępnych dla ludności. W przypadku 

projektowanego przedsięwzięcia zastosowane zostaną linie kablowe o napięciu roboczym od 

15kV do maksymalnie 30kV. 
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Należy w szczególności zwrócić uwagę, że projektowana sieć kablowa zlokalizowana 

została poza terenami mieszkalnymi, stąd też obecność ludzi w sąsiedztwie trasy linii 

energetycznych będzie incydentalna. Podsumowując, stwierdza się, iż projektowa sieć 
elektroenergetyczna średniego napięcia nie wpłynie w żaden sposób na pogorszenie jakości 

klimatu elektromagnetycznego środowiska jak też nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. 
 

 
 

Rys. 24. Rozkład pola elektromagnetycznego nad przykładową linią kablową 
 (kolorem czerwonym oznaczono izolinie pola elektrycznego, 

kolorem niebieskim – izolinie pola magnetycznego) 

 

12.5.4 Oddziaływanie stacji transformatorowej 30kV/110kV w zakresie pola 

elektromagnetycznego 

 

W przypadku projektowanej inwestycji jedynym istotnym źródłem pola 

elektromagnetycznego, może być stacja elektroenergetyczna SN/WN. Jej zadaniem będzie 

transformacja energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmę wiatrową i dostarczonej 

liniami kablowymi o średnim napięciu, do napięcia 110kV (nie można wykluczyć wyższego 
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napięcia górnego stacji transformatorowej, chociaż jest to mało prawdopodobne) i 

wprowadzenie jej do publicznej sieci energetycznej. 

W chwili obecnej nie jest znana dokładna lokalizacja stacji transformatorowej. Jest ona 

uzależniona od „Technicznych warunków przyłączenia”, określanych przez gestora sieci 

publicznej. Planuje się wykorzystanie w tym celu istniejącej stacji transformatorowej GPZ 

Dobrodzień. Z uwagi na fakt, iż obiekt ten jest obiektem istniejącym, nie został objęty 

wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, niemniej jednak analiza jego oddziaływania 

została również uwzgledniona w dokumentacji. 

 

Jak wskazano w poprzednich rozdziałach, niekorzystne oddziaływanie na środowisko 

pola elektrycznego o częstotliwości 50Hz może występować w sytuacji, gdy jego natężenie 

przekracza wartość 1kV/m. Przebywanie w polach o natężeniu poniżej tej wartości, nawet 

przez bardzo długi czas, można uważać – w myśl aktualnej wiedzy w dziedzinie 

bioelektromagnetyki – za całkowicie bezpieczne dla zdrowia.  

 

Głównym źródłem pola magnetycznego na terenach stacji transformatorowych 

wysokich napięć są układy połączeń w rozdzielniach oraz aparatura stacyjna. Analiza 

oddziaływania projektowanych stacji w tym zakresie opiera się głównie na porównaniu z 

pomiarami wykonanymi na terenie istniejących obiektów tego typu. W otoczeniu krajowych 

stacji wysokiego napięcia, największe wartości natężenia pola magnetycznego stwierdza się w 

sąsiedztwie linii napowietrznych wchodzących na teren stacji, co jest uzasadnione mniejszą 
odległością od sondy miernika przewodów linii niż torów prądowych stacji. Warto przy tym 

zwrócić uwagę na fakt, że natężenia pól magnetycznych są tam znacznie niższe niż 30A/m, 

nawet w przypadku stacji o napięciu górnym 400kV, leżą więc dużo poniżej wartości 

granicznej 60A/m ustalonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz 1883] dla miejsc 

dostępnych dla ludzi. W pozostałych miejscach wartości natężenia pola magnetycznego są 
bardzo niewielkie – od niemierzalnych do kilku A/m. 

 

Należy zatem stwierdzić, iż stacja transformatorowa SN/WN nie będzie źródłem pola 

elektrycznego lub magnetycznego, którego poziom mógłby naruszyć wartości dopuszczalne, 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz 1883 z dnia 30 października 

2003r]. Najwyższe poziomy pola elektrycznego i magnetycznego będą notowane na terenie 

instalacji, tj. poza terenem dostępnym dla ludności. Poziomy pola elektromagnetycznego 

występujące w środowisku, poza granicami instalacji należy uznać za bezpieczne, nie 

zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. 
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12.5.5 Oddziaływanie linii energetycznej WN – przyłącze zewnętrzne 

 

Projektowana farma wiatrowa, poprzez stację transformatorową SN/WN zostanie 

przyłączona do krajowego systemu energetycznego. Z GPZ SN/WN zostanie wyprowadzona 

linia energetyczna o napięciu roboczym 110kV lub wykorzystana istniejaca linia 

energetyczna. 

 

W przypadku linii napowietrznych, przy określonym napięciu linii natężenie pola 

elektrycznego w jej otoczeniu zależy przede wszystkim od odległości miedzy przewodami 

fazowymi a ziemią. Jest ono największe w miejscu, w którym odległość przewodów 

fazowych od ziemi jest najmniejsza, zwykle w środku przęsła (tj. w połowie odległości 

pomiędzy sąsiednimi słupami). Zgodnie z normą PN-E-05100:1998 Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi 

gołymi najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa od ziemi przewodu roboczego linii o 

napięciu 110kV powinna wynosić 5,73m.  

Przy obliczaniu rozkładu pola magnetycznego w sąsiedztwie linii energetycznych 

stosuje się różne algorytmy obliczeniowe. Najprostsza metoda wykorzystuje prawo Biota-

Savarta, łączące współrzędne położenia przewodów fazowych i płynący przez nie prąd z 

wartością wektora indukcji magnetycznej oraz zasadę superpozycji. W przypadku 

rozpatrywanej linii elektromagnetycznej 110kV założono maksymalny prąd linii wynoszący 

610A. 

W ramach niniejszej analizy przeprowadzono obliczenia emisji pola elektrycznego dla 

najbardziej niekorzystnego rozwiązania, tj. dla linii WN prowadzonej jako linii 

napowietrznej.  

 

12.5.5.1 Pole elektryczne 
 

Z prowadzonych na terenie Polski badań pomiarowych wynika, iż średnie mierzone 

wartości natężenia pola elektrycznego dla linii 110kV zawierały się w przedziale od 1,0kV/m 

do 2,6kV/m, bezpośrednio pod linią, w miejscu jej największego zwisu. Najwyższe 

zarejestrowane wartości dochodziły do 3,2kV/m. W odległości kilku – kilkunastu metrów od 

zewnętrznych przewodów fazowych mierzone poziomy pola elektrycznego były dużo niższe 

od wartości dopuszczalnych. 

 

Rozkład pola elektrycznego wokół przykładowej linii energetycznej, wyznaczony na 

wysokości 1,8m npt. dla przekroju w płaszczyźnie słupa, przedstawiono na WYKRESIE 1. 

Maksymalna wartość pola elektrycznego wystąpi w odległości ok. 6m od osi linii i wyniesie 

0,57kV/m.  
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Wykres 1. Rozkład pola elektrycznego na wysokości 1,8m npt. w płaszczyźnie słupa  

 

Rozkład pola elektrycznego, wyznaczony na wysokości 1,8m npt. dla przekroju w 

płaszczyźnie największego zwisu przewodów roboczych, przedstawiono na WYKRESIE 2. 

Maksymalna wartość pola elektrycznego występuje bezpośrednio pod przewodami roboczymi 

i  wyniesie 2,93kV/m, natomiast już w odległości 9,8m od osi linii natężenie pola 

elektrycznego spada poniżej 1kV/m, tj. poniżej wartości dopuszczalnej. 

 

 
Wykres 2. Rozkład pola elektrycznego na wysokości 1,8m npt. w płaszczyźnie największego 

zwisu linii energetycznej 110kV 
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Należy podkreślić, iż analiza obliczeniowa obarczona jest pewnym błędem, 

wynikającym z przyjętych uproszczeń. Nie obejmuje ona miedzy innymi wpływu lokalnych 

uwarunkowań, takich jak pokrycie szatą roślinną (wysokie drzewa stanowią znaczną 
przeszkodę na drodze fali elektromagnetycznej), ukształtowanie terenu. W rzeczywistości 

natężenie pola elektrycznego w środowisku, generowanego przez linie energetyczne 110kV, 

są niższe niż wskazane powyżej. 

Pomimo wystąpienia pod linią pola elektrycznego o natężeniu wyższym niż 1kV/m, 

obowiązujące przepisy budowlane oraz dotyczące zagospodarowania przestrzennego nie 

dopuszczają w tym rejonie lokalizacji obiektów budowlanych. Należy zatem stwierdzić, iż 
projektowana linia energetyczna 110kV nie będzie źródłem pola elektrycznego o poziomie 

wyższym niż dopuszczalny, określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz 1883 

z dnia 30 października 2003r]. 

 

12.5.5.2 Pole magnetyczne 
 

Natężenie pola magnetycznego wokół linii przesyłowych najwyższych napięć jest 

niewielkie. W miejscach przebywania ludzi, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie linii, jest ono 

porównywalne z polami, jakie występują obok przewodów domowej instalacji niskiego 

napięcia oraz z polami istniejącymi w bezpośredniej bliskości elektrycznego sprzętu 

powszechnego użytku. 

Z prowadzonych na terenie Polski badań pomiarowych wynika, iż maksymalna 

zmierzona wartość pola magnetycznego pod przewodami roboczymi w punkcie największego 

ich zwisu wynosiła 15A/m, a wiec była znacznie niższa od wartości dopuszczalnej. 

Rozkład pola magnetycznego wokół przykładowej linii energetycznej, wyznaczony na 

wysokości 1,8m npt. dla przekroju w płaszczyźnie słupa, przedstawiono na WYKRESIE 3. 

Maksymalna wartość pola magnetycznego wystąpi bezpośrednio w osi linii i  wyniesie 

3,53A/m.  
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Wykres 3. Rozkład pola magnetycznego na wysokości 1,8m npt. w płaszczyźnie słupa  

 

Rozkład pola magnetycznego, wyznaczony na wysokości 1,8m npt. dla przekroju w 

płaszczyźnie największego zwisu przewodów roboczych, przedstawiono na WYKRESIE 4. 

Maksymalna wartość pola magnetycznego wystąpi bezpośrednio w osi linii i  wyniesie 

21,4A/m. 

 

 
Wykres 4. Rozkład pola magnetycznego na wysokości 1,8m npt. w płaszczyźnie 

największego zwisu linii energetycznej 110kV  
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Wyznaczony rozkład pola magnetycznego obarczony jest pewnym błędem, 

wynikającym z przyjętych uproszczeń. W rzeczywistości oddziaływanie linii energetycznych 

110kV w zakresie emisji pola magnetycznego jest mniejsze niż wskazano powyżej. Niemniej 

jednak należy stwierdzić, iż projektowana linia nie będzie źródłem pola magnetycznego, 

którego poziom mógłby naruszyć wartości dopuszczalne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

[Dz.U. nr 192, poz 1883 z dnia 30 października 2003r]. 

 

12.6 Wpływ realizacji przedsięwzięcia na dobra materialne – transmisja fal radiowych 
 

Jedyny możliwy wpływ projektowanej farmy wiatrowej na dobra materialne osób 

trzecich dotyczy wpływu na transmisję fal radiowych, tj. na odbiór radiowych sygnałów 

teleinformatycznych lub odbiór programów radiowo-telewizyjnych. 

 

Bezprzewodowe systemy komunikacyjne wykorzystują fale radiowe do przekazywania 

informacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. W niektórych przypadkach jest możliwe, 

że lokalizacja turbin wiatrowych może wpływać na odbiór tych informacji. Potencjalnie mogą 
wystąpić cztery różne mechanizmy wpływu farmy wiatrowej na system transmisji 

bezprzewodowej: 

 

- interferencje elektromagnetyczne – mają miejsce wtedy, gdy generowane i 

emitowane przez siłownie wiatrowe promieniowanie elektromagnetyczne zawiera 

się w paśmie użytkowanym przez różne służby 

- efekt pola bliskiego – występuje, kiedy siłownie wiatrowe zlokalizowane są w 

bezpośrednim sąsiedztwie nadajników, a ich praca powoduje zmianę charakterystyki 

promieniowania nadajników 

- efekt dyfrakcyjny – występuje wówczas, gdy lokalizacja farmy wiatrowej powoduje 

blokowanie fal radiowych na drodze do odbiornika, co w konsekwencji powoduje 

spadek mocy sygnału 

- efekt odbiciowy – występuje, kiedy fale radiowe są odbijane od powierzchni turbin 

wiatrowych 

 

12.6.1 Interferencje elektromagnetyczne 

 

Zjawisko występowania interferencji elektromagnetycznych zostało przedstawione na 

poniższym rysunku.  



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -167-

 
Rys. 25. Zjawisko interferencji elektromagnetycznej 

 

Zjawisko to polega na emitowaniu przez generator siłowni wiatrowej promieniowania 

elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Promieniowanie to bezpośrednio wpływa na 

sygnał radiowy, przekształcając go, lub jest bezpośrednio odbierane przez odbiorniki jako 

zakłócenie. 

 

W przypadku współczesnych konstrukcji generatorów siłowni wiatrowych zjawisko 

takie praktycznie nie występuje. Wysokie wymagania nałożone na producentów urządzeń 
elektrycznych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej powodują, że urządzenia te 

nie są źródłem powstawania zjawiska interferencji elektromagnetycznej. Nadmienić należy, 

że te same wymagania dotyczą również wpływu zewnętrznego promieniowania 

elektromagnetycznego na pracę urządzeń. Stąd też w interesie firm produkujących urządzenia 

jest jak najlepsze zabezpieczenie generatorów przed emisją promieniowania jak i wpływem 

promieniowania zewnętrznego, bowiem przy silnych polach zewnętrznych mogłoby 

dochodzić do zakłócenia pracy generatora jak i urządzeń sterujących. 

 

Z badań przeprowadzonych w terenie farm wiatrowych zlokalizowanych w Nowej 

Zelandii wynika, iż ryzyko wystąpienia zjawiska interferencji elektromagnetycznej 

powodowanego przez generatory siłowni wiatrowych jest bardzo niskie, stąd też należy 

uznać, że również projektowana farma wiatrowa nie będzie źródłem zakłóceń 
interferencyjnych. 

 

12.6.2 Efekt pola bliskiego 

 

Zjawisko występowania efektu pola bliskiego zostało przedstawione na poniższym 

rysunku.  
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Rys. 26. Zjawisko efektu pola bliskiego 

 

Obszar znajdujący się bezpośrednio wokół nadajników i odbiorników antenowych jest 

zwany polem bliskim. Ma ono bardzo duży wpływ na właściwości nadawcze i odbiorcze 

anten. Dla efektywnej pracy anten strefa ta musi być wolna od wszelkiego rodzaju urządzeń, 
które mogłyby powodować reemisję sygnału radiowego lub jego absorpcję. Zasięg 

występowania pola bliskiego jest związany z częstotliwością nadawczą lub odbiorczą anten 

oraz z ich kierunkowością. W przypadku urządzeń pracujących z częstotliwościami VHF lub 

UHF zasięg pola bliskiego wynosi ok. 10-20m. W przypadku projektowanej farmy wiatrowej 

Wielowieś żadna z elektrowni wiatrowych nie zostanie zlokalizowana w tak małej odległości 

od jakichkolwiek nadajników lub odbiorników stacjonarnych. Zjawisko to może jednak 

występować w przypadku nadajników mobilnych, takich jak telefony komórkowe. Można 

przypuszczać, iż w odległości 10-20m od wież elektrowni mogą pojawić się pewne trudności 

w nawiązywaniu łączności przy pomocy telefonów mobilnych. Należy jednak podkreślić, iż 
ze względu na lokalizację elektrowni w znacznej odległości od terenów mieszkalnych 

przebywanie ludzi w ich sąsiedztwie będzie incydentalne, a ich wpływ na jakość połączeń 
komórkowych będzie pomijalny. 

 

12.6.3 Efekt dyfrakcyjny 

 

Zjawisko występowania efektu dyfrakcyjnego zostało przedstawione na poniższym 

rysunku. 
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Rys. 27. Zjawisko efektu dyfrakcyjnego 

 

Efekt dyfrakcji polega na całkowitym lub częściowym zablokowaniu transmitowanego 

sygnału radiowego. Całkowite blokowanie zazwyczaj wiąże się z lokalizacją wieży turbiny na 

drodze propagacji fali wiatrowej, natomiast częściowe blokowanie – na przecinaniu drogi 

propagacji sygnału przez pióra wiatraka. Sygnał blokowany częściowo jest zazwyczaj nadal 

użyteczny, choć jego transmisja wymaga ciągłego korygowania, co w przypadku transmisji 

sygnału cyfrowego powoduje spadek prędkości transmisji. 

 

Przedstawione zjawisko może występować jedynie w przypadku transmisji sygnału 

radiowego w tzw. korytarzach transmisyjnych, tj. pomiędzy nadajnikami radioliniowymi, 

charakteryzującymi się bardzo dużą  kierunkowością, a kierunkowymi odbiornikami. 

Komunikacja taka wykorzystywana jest zazwyczaj przez służby telekomunikacyjne do 

przekazywania informacji zbiorczej z punktu do punktu. Transmisje radioliniowe nie są 
wykorzystywane przez ludność cywilną czy też radioamatorów. 

 

W przypadku projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień żadna z siłowni wiatrowych 

nie została zlokalizowana w korytarzu teletransmisyjnym żadnego z operatorów 

telekomunikacyjnych czy też wykorzystywanym przez służby takie jak Policja, Straż Pożarna 

czy Pogotowie Ratunkowe, stąd też w przypadku przedmiotowej inwestycji zjawisko takie nie 

będzie występowało. 

 

12.6.4 Efekt odbiciowy 

 
Zjawisko odbicia sygnału radiowego od konstrukcji wieży elektrowni lub od samej 

turbiny elektrowni jest zjawiskiem najpowszechniejszym z opisywanych. Dotyczy ono 

głównie transmisji radiowo-telewizyjnych odbieranych przez ludność, w szczególności 

mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Ze względu na 

wszechkierunkową charakterystykę nadawczą anten radiowo-telewizyjnych sygnał radiowo-
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telewizyjny jest dostępny w każdym miejscu, nawet w bardzo dużej odległości od nadajnika. 

Niemniej jednak jakość odbieranego sygnału zależy od jego mocy. Bardzo często fale 

radiowe spotykają na swojej drodze przeszkody, które absorbując część energii powodują 
osłabienie sygnału. Zjawisko występowania efektu odbicia przedstawiono na poniższym 

rysunku. 
 

 
Rys. 28 Zjawisko efektu odbicia 

 

W przypadku sytuacji przedstawionej na powyższym rysunku fala radiowa, która 

dociera do odbiornika, jest osłabiona przez występujące na jej drodze przeszkody naturalne. 

W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej może dojść do poprawy odbieranego sygnału, 

który poprzez odbicie od elektrowni zostaje wzmocniony. Należy jednak zaznaczyć, że 

elektrownie, a w szczególności parki elektrowni wiatrowych, w niektórych przypadkach 

mogą stanowić przeszkody na drodze fal radiowych, w konsekwencji czego docierający do 

odbiorników sygnał będzie gorszej jakości. Należy podkreślić, iż zjawisko pogorszonego 

odbioru sygnału dotyczy jedynie naziemnych stacji nadawczych sygnału analogowego. W 

przypadku sygnału cyfrowego (np. radio cyfrowe lub telewizja cyfrowa) jakość odbieranych 

audycji nie zależy od mocy sygnału a jedynie od jego dostępności. 

 

Lokalizacja farmy wiatrowej Dobrodzień nie powinna spowodować pogorszenia jakości 

sygnałów radiowo-telewizyjnych. Projektowana farma wiatrowa nie znajdzie się na drodze 

propagacji fal radiowych pochodzących z tych nadajników. Najistotniejsze nadajniki radiowo 

– telewizyjne zlokalizowane są na kierunku zachodnim (kierunek Opole) oraz na kierunku 

południowo – wschodnim (kierunek Katowice). 

 

12.7 Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

• Projektowane przedsięwzięcie budowy farmy wiatrowej Dobrodzień wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą, niezależnie od wybranego wariantu,  nie będzie źródłem 

pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz lub promieniowania 
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elektromagnetycznego w zakresie fal średnich o wartościach wyższych niż 
dopuszczalne 

 

• Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na jakość odbieranych transmisji radiowo-

telewizyjnych, nie zakłóci transmisji radioliniowych oraz nie spowoduje zakłóceń 
pracy sprzętu elektronicznego 

 

• Zgodnie z punktem 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów [Dz.U. 2003.192.1883] inwestor nie ma obowiązku wykonania pomiarów 

poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu inwestycji. 
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13. ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE ZJAWISK ŚWIETLNYCH 
 

13.1 Wprowadzenie 
 

Niniejszy rozdział obejmuje swoim zakresem zagadnienia oddziaływania zjawisk 

świetlnych przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dobrodzień wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą. W szczególności, w niniejszym opracowaniu określono zakres 

oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej wraz z towarzysząca infrastrukturą: 
 

• w zakresie zjawiska stroboskopowego, 

• w zakresie efektu migotania cienia. 

 

W oparciu o doświadczenia europejskie omówiono akceptowalne wielkości, definiujące 

efekt migotania oraz graniczne wartości, uważane za bezpieczne, w odniesieniu do zjawiska 

stroboskopowego. 

 

13.2 Analiza występowania efektu stroboskopowego 
 

Zjawisko występowania efektu stroboskopowego zostało przedstawione na poniższym 

rysunku. 
 

 
Rys. 29. Zjawisko efektu stroboskopowego  

 

Zjawisko stroboskopowe, zwane również efektem dyskotekowym, polega na 

cyklicznym odbiciu światła słonecznego na łopatach wirnika. Zjawisko to jest zależne od 

stopnia połysku powierzchni łopat i zdolności odbijania światła przez farbę, jaka została użyta 

do wykończenia łopaty. W trakcie pracy elektrowni, promienie świetlne padające na łopaty 

wirnika mogą być odbijane, co przy niekorzystnych warunkach topograficznych może 

powodować silne, cykliczne rozbłyski światła, kierowane w kierunku zabudowań.  
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W wyniku przeprowadzonych badań (British Epilepsy Association, 2009) stwierdzono, 

iż efekt stroboskopowy wywoływany przez turbiny wiatrowe może być uciążliwy dla 

człowieka, jeżeli jego częstotliwość jest wyższa niż 2.5Hz. Rozbłyski takie, u osób 

wrażliwych lub chorych na epilepsję, mogą powodować ataki. Częstotliwości takie pojawiają 
się w przypadku pracy turbin o relatywnie niskich mocach (poniżej 500kW), gdzie prędkość 
obrotowa śmigieł wynosi powyżej 50 obrotów na minutę. 
 

W przypadku turbin wiatrowych, projektowanych do realizacji w ramach farmy 

wiatrowej Byczyna, prędkość obrotowa łopat wirnika zawiera się w przedziale od 12,8 

obr/min do 15,3 obr/min. Prędkość taka powoduje, że częstotliwość potencjalnych 

rozbłysków zawiera się w przedziale od 0,6Hz do 0,8Hz, a więc poniżej wartości krytycznej. 

Dodatkowo, w celu całkowitego wyeliminowania tego zjawiska stosowane są specjalne 

powłoki łopat, wykonane z matowych farb, nie powodujących odbić światła. Zaleca się zatem 

stosowanie turbin z łopatami powlekanymi farbami półprzeźroczystymi, np. RAL 7035-HR o 

matowanych stopniach połysku. 

 

Niezależnie od zastosowanych powłok, efekt stroboskopowy może się również 
pojawiać w przypadku oblodzenia łopat. Wówczas warstwa lodu, znajdująca się na łopatach, 

może stanowić bardzo dobrą powierzchnię odbijającą światło. W tym wypadku wystarczające 

są zabezpieczenia powszechnie stosowane w turbinach wiatrowych. W przypadku 

wystąpienia oblodzenia przepływ laminarny strug powietrza zmienia się na turbulentny, 

powodując zwiększenie drgań giętko – skrętnych. Stosowane systemy kontroli diagnostycznej 

w elektrowniach wiatrowych powodują automatyczne wyłączenie elektrowni. Pomimo, iż 
system ten został stworzony w celu przeciwdziałania uszkodzeniom turbin, sprawdza się 
również jako zabezpieczenie przed efektem stroboskopowym, występującym w okresach 

niskich temperatur powietrza. 

 

13.3 Analiza występowania efektu migotania cienia 
 

13.3.1 Zjawisko migotania cienia 

 

Zjawisko migotania cienia polega na cyklicznym przesłanianiu światła słonecznego 

przez poruszające się łopaty turbiny. Promienie słoneczne padające na turbinę są zasłaniane, 

co powoduje powstawanie dynamicznego cienia. Intensywność zjawiska, a tym samym jego 

odbiór przez człowieka, uzależniony jest od kilku czynników: 

 

• wysokości wieży i średnicy wirnika, 

• odległości punktu obserwacji od farmy wiatrowej – im zabudowa mieszkalna 

jest bardziej oddalona od inwestycji, tym efekt migotania cienia jest mniejszy; 

zakłada się, że nie jest on w ogóle dostrzegalny przy odległości równiej 10-

krotnosci długości łopat wirnika (a więc w odległości ponad 500m), 

• pory roku, 

• zachmurzenia – im większe zachmurzenie tym mniejsza intensywność zjawiska, 
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• obecności drzew pomiędzy turbiną wiatrową a punktem obserwacji – znajdujące 

się pomiędzy turbiną wiatrową a punktem obserwacji drzewa lub budynki 

znacznie redukują efekt migotania cienia, 

• orientacją okien w budynkach, które znajdują się w strefie występowania 

zjawiska, 

• oświetlenia w pomieszczeniu – jeśli dane pomieszczenie doświetlone jest przez 

oświetlenie sztuczne bądź przez okno, które nie znajduje się w strefie 

oddziaływania efektu migotania cienia, intensywność zjawiska w danym 

pomieszczeniu będzie znacznie ograniczona. 

 

Zjawisko występowania efektu migotania cienia zostało przedstawione na poniższym 

rysunku. 
 

 
Rys. 30. Zjawisko efektu migotania cienia  

 

Ze zjawiskiem migotania cienia związane są następujące pojęcia, zdefiniowane w 

niemieckich wytycznych Hinweise zur Ermittlung Und Beurteilung der optischen 

Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise): 

 

• czasowe zacienienie – powtarzające się przesłonięcia prostopadłego promienia 

słonecznego przez łopaty wirnika elektrowni wiatrowej. Zacienienie jest zależne 

od warunków pogodowych, kierunku wiatru, położenia słońca i czasów pracy 

elektrowni. Ludzkie oko postrzega różnicę w jasności, gdy jest ona większa niż 
2,5%, 

• obszar zacienienia – powierzchnia, na której występuje czasowe zacienienie, 

• astronomiczny potencjalny maksymalny czas trwania zacienienia (potencjalnie 

najgorszy dzień) – czas, w którym słońce świeci bezpośrednio teoretycznie w 

całym okresie od wschodu do zachodu przy bezchmurnym niebie, powierzchnia 
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łopat jest ustawiona pionowo wobec promieni słonecznych a elektrownia 

pracuje z mocą znamionową, 

• faktyczny czas zacienienia – realnie zmierzony na miejscu i zsumowany czas 

oddziaływania efektu migotania. Jeśli natężenie prostopadłego nasłonecznienia 

na normalnej powierzchni nastawionej prostopadle do kierunku jego padania 

wynosi więcej niż 120W/m
2
 światło słoneczne należy uznać za równoznaczne z 

efektem migotania. 

• meteorologicznie prawdopodobna długość czasu trwania zacienienia – czas, w 

którym zacienienie obliczane jest biorąc pod uwagę statystyczne warunki 

atmosferyczne. Za podstawę służą długoterminowe dane meteorologiczne 

pochodzące od państwowych służb meteorologicznych. 

 

Punkty obserwacyjne zacienienia powodowanego pracą turbin wiatrowych należy 

lokalizować w obrębie: 

 

• pomieszczeń wymagających ochrony, które służą jako: 

- pomieszczenia mieszkalne, łącznie z korytarzami, 

- pomieszczenia sypialne, łącznie z salami noclegowymi w noclegowniach 

i salami łóżkowymi w szpitalach i sanatoriach, 

- sale lekcyjne w szkołach i szkołach wyższych, sale szkoleniowe i 

podobne pomieszczenia do pracy. 

 

• powierzchni stykających się z budynkami na zewnątrz (np. tarasy i balkony), 

 

• niezabudowane tereny na poziomie 2m npt, na których dopuszcza się 
wznoszenie budynków z pomieszczeniami podlegającymi ochronie przed 

oddziaływaniem efektu zacienienia, na podstawie ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Obszar podlegający oddziaływaniu efektu zacienienia jest zmienny w ciągu roku. 

Wynika to z różnej wysokości słońca nad horyzontem w ciągu całego roku. Maksymalny 
zasięg oddziaływania przypada zatem na okres jesieni i wiosny. Potencjalny obszar 

zacienienia dużej elektrowni wiatrowej (>2MW) został przedstawiony na poniższym rysunku. 
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Rys. 31. Potencjalny obszar zacienienia dużej elektrowni wiatrowej 

 

Utrzymujący się efekt migotania cienia wpływa bezpośrednio na zdolność koncentracji 

oraz możliwość wykonywania prac. W najbardziej niesprzyjających warunkach zjawisko to 

może prowadzić do rozdrażnienia. 

 

13.3.2 Wielkości akceptowalne 

 

Prawodawstwo krajowe jak i prawodawstwo unijne nie zawiera żadnych norm czy też 
wytycznych dotyczących analizy oddziaływania farm wiatrowych w zakresie efektu 

migotania cienia. Brak jest zatem podstaw prawnych, regulujących zarówno wartości 

dopuszczalne jak i metodykę, stanowiącą podstawę do tego typu analiz. W tym wypadku 

zasadne wydaje się skorzystanie z doświadczeń innych krajów europejskich, gdzie 

problematyka migotania cienia została rozpoznana i znalazła swoje odzwierciedlenia bądź to 

w określonej metodyce prognozowania tego zjawiska, bądź w wytycznych w zakresie 

wielkości akceptowanych. Dla potrzeb niniejszej dokumentacji skorzystano z doświadczeń 
niemieckich. Jest to kraj, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie energetyki 

wiatrowej, w tym doświadczenie praktyczne, związane z eksploatacją wielu farm wiatrowych. 

Ponadto położenie geograficzne Niemiec sprawia, że ogólne warunki meteorologiczne są 
podobne do warunków występujących w Polsce.  

 

Zgodnie z dokumentem pod nazwą Hinweise zur Ermittlung Und Beurteilung der 

optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise), który 

stanowi podstawę analiz migotania cienia w Niemczech, wskaźnik wartości czasu trwania 

zacienienia nie powinien przekraczać 30 godzin na rok kalendarzowy. Wskaźnik wartości dla 

czasu trwania efektu migotania cienia w ciągu dnia powinien natomiast wynosić maksymalnie 

30 minut. Takie same wartości stosowane są również w wielu innych krajach europejskich, 

pomimo, iż nie zostały one uregulowane prawnie (np. Wielka Brytania, Francja, Holandia). 
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13.3.3 Występowanie efektu migotania cienia w przypadku projektowanego przedsięwzięcia 

 

W celu określenia zakresu i intensywności oddziaływania projektowanej farmy 

wiatrowej Dobrodzień w odniesieniu do efektu migotania cienia, posłużono się wytycznymi 

niemieckimi, określonymi w dokumencie Hinweise zur Ermittlung Und Beurteilung der 

optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise).  

 

Metodologia prac związanych z budową modelu obliczeniowego obejmowała przyjęcie 

zastępujących założeń: 
 

• minimalnej wysokości słońca nad horyzontem: 3º, 

• efekt migotania cienia będzie miał miejsce gdy śmigło będzie przesłaniać co 

najmniej 20% padającego światła, 

• obliczenia oddziaływania efektu migotania cienia wykonano na wysokości 2m 

npt, 

• obliczenia oddziaływania efektu migotania cienia wykonano dla każdego dnia 

roku oddzielnie, przyjmują długość roku wynoszącą 365 dni, 

• krok obliczeniowy zdefiniowano co 1 minutę. 
 

W przypadku wariantu 1 załozono nastepujące parametry turbin wiatrowych: 

 

• maksymalna wysokość wież turbin wiatrowych: 130m, 

• maksymalna średnica rotora: 120m. 

 

W przypadku wariantu 2 załozono nastepujące parametry turbin wiatrowych: 

 

• maksymalna wysokość wież turbin wiatrowych: 100m, 

• maksymalna średnica rotora: 100m. 

 

13.3.3.1 Dane meteorologiczne dotyczące nasłonecznienia 
 

Jednym z najistotniejszych elementów modelu obliczeniowego jest zdefiniowanie 

danych meteorologicznych dotyczących nasłonecznienia. W przedmiotowym przypadku 

przyjęto wieloletnie wartości średnie dla południowej Polski, potwierdzonych analizą map 

usłonecznienia dla terenu całej Polski, udostępnionych przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej (materiał udostępniony na www.imgw.pl). Tabelaryczne zestawienie 

statystycznego prawdopodobieństwa nasłonecznienia, wyrażonego w średnim godzinnym 

nasłonecznieniu dla każdego miesiąca roku, przedstawiono w poniższej tabeli. 
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TABELA 25. Średnie dzienne nasłonecznienie w ciągu roku 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

godzinowe 
nasłonecznienie 

w ciągu dnia 
[h/dzień] 

2,08 3,09 3,64 5,36 7,46 7,03 8,08 7,26 4,75 4,21 1,76 1,39 

  

13.3.3.2 Dane meteorologiczne dotyczące stanów atmosfery 
 

Drugim z elementów modelu obliczeniowego jest zdefiniowanie częstości 

występowania poszczególnych wiatrów. Wielkość ta rzutuje bezpośrednio zarówno na czas 

pracy turbin wiatrowych jak i na usytuowanie łopat wirników względem padających promieni 

słonecznych. W przedmiotowym przypadku wykorzystano dane meteorologiczne dla Opola, 

które w kontekście wartości statystycznych przeprowadzonej analizy należy uznać za 

wystarczające. Tabelaryczne zestawienie danych meteorologicznych przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 

TABELA 26. Równowaga stanów atmosfery 

 
Razem NNE NEE E SEE SSE S SSW SWW W NWW NNW N 

Razem % 3,97 2,86 7,13 12,48 8,14 4,92 5,82 9,05 14,64 17,57 8,36 5,06 

1 m/s 28,91 1,75 1,77 1,84 2,58 4,07 4,29 2,62 1,89 2,2 2,33 2,3 1,28 

2 m/s 24,23 1,18 1,15 1,16 1,61 2,61 3,87 2,47 2,08 2,53 2,52 1,95 1,11 

3 m/s 17,2 0,66 0,77 0,63 0,81 1,56 2,66 1,52 1,59 2,3 2,33 1,47 0,88 

4 m/s 11,56 0,48 0,52 0,38 0,45 1 1,56 0,89 1,12 1,67 2,01 1,02 0,45 

5 m/s 8,09 0,27 0,37 0,21 0,27 0,62 1,13 0,64 0,82 1,22 1,46 0,73 0,35 

6 m/s 4,32 0,21 0,18 0,12 0,08 0,25 0,66 0,25 0,43 0,66 0,96 0,35 0,16 

7 m/s 2,78 0,09 0,06 0,04 0,02 0,16 0,43 0,16 0,31 0,59 0,61 0,22 0,09 

8 m/s 1,53 0,04 0,05 0,02 0,01 0,06 0,26 0,14 0,12 0,32 0,35 0,12 0,04 

9 m/s 0,78 0,01 0,01 0,03 0 0,06 0,15 0,04 0,05 0,17 0,18 0,04 0,03 

10 m/s 0,39 0,01 0,01 0,01 0 0 0,03 0,01 0,02 0,1 0,14 0,03 0,01 

>10 

m/s 
0,2 0 0 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,07 0,02 0,01 

 

Z uwagi na fakt, iż startowa prędkość wiatru dla turbin wiatrowych w zakresie mocy od 

1.5MW do 3.0MW wynosi 2,5m/s, czas występowania wiatrów o mniejszych prędkościach 

potraktowano jako okres występowania ciszy atmosferycznej.  

 

13.3.3.3 Lokalizacja punktów obliczeniowych 
 

Obliczenia oddziaływania efektu migotania cienia przeprowadzono dla 7 punktów 

obliczeniowych, obejmujących budynki mieszkalne, położone w strefie potencjalnego 

oddziaływania projektowanej elektrowni wiatrowej. Lokalizację punktów obliczeniowych 

przedstawiono na rysunku graficznym, stanowiącym bezpośredni wydruk z programu 

obliczeniowego. 
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Obliczenia, zgodnie z zaleceniami dokumentu Hinweise zur Ermittlung Und 

Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-

Hinweise), wykonano każdorazowo na wysokości 1,5m npt. 

 

13.3.3.4 Wyniki obliczeń zacienienia w punktach obliczeniowych 
 

Obliczenia zacienienia wykonano w 7 punktach obliczeniowych, zlokalizowanych przy 

budynkach mieszkalnych, znajdujących się w rejonie potencjalnego oddziaływania 

projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień. Zgodnie z wytycznymi niemieckimi, wyniki 

obliczeń odniesiono do  jednej doby oraz do okresu rocznego. W obu przypadkach 

przeanalizowano wartości teoretyczne (scenariusz najgorszy) jak i wartości statystyczne, 

oparte na wieloletnich obserwacjach meteorologicznych (scenariusz realny). Wyniki obliczeń 
przedstawiono w poniższych tabelach.  

 

TABELA 27. Meteorologiczna i astronomiczna długość czasu zacienienia – wariant 1 (proponowany przez 

wnioskodawcę) 

l.p. 
Lokalizacja 

punktu 
obliczeniowego 

Oddziaływanie w warunkach rzeczywistych (meteorologiczna 
prawdopodobna długość czasu zacienienia) 

Oddziaływanie w teoretycznie najkorzystniejszych warunkach 
pogodowych (astronomiczna długość czasu zacienienia) 

Akceptowalny 
poziom 

zacienienia 

Meteorologiczna 
prawdopodobna 

długość czasu 
trwania 

zacienienia 

Przekroczenie 
poziomu 

akceptowalnego 

Umowny poziom 
zacienienia, nie 

powodujący 
uciążliwości   

Teoretyczna 
astronomiczna 
długość czasu 

zacienienia  

Teoretyczny 
czas 

występowania 
uciążliwości 

1 01 Dąbrowice 8:00 h/rok 15:17 h/rok 7:17h 0:30 h/dzień 1:17 h/dzień 47’ 

2 02 Szemrowice 8:00 h/rok 5:55 h/rok --- 0:30 h/dzień 0:52 h/dzień 22’ 

3 03 Szemrowice 8:00 h/rok 3:25 h/rok --- 0:30 h/dzień 0:47 h/dzień 17’ 

4 
04 Szemrowice 

(szkoła) 
8:00 h/rok 5:35 h/rok --- 0:30 h/dzień 1:19 h/dzień 49’ 

5 05 Rzędowice 8:00 h/rok 11:33 h/rok 3:33h 0:30 h/dzień 0:50 h/dzień 20’ 

6 06 Rzędowice 8:00 h/rok 4:33 h/rok --- 0:30 h/dzień 1:18 h/dzień 48’ 

7 07 Rzędowice 8:00 h/rok 4:14 h/rok --- 0:30 h/dzień 1:07 h/dzień 37’ 

 

TABELA 28. Meteorologiczna i astronomiczna długość czasu zacienienia – wariant 2 (alternatywny) 

l.p. 
Lokalizacja 

punktu 
obliczeniowego 

Oddziaływanie w warunkach rzeczywistych (meteorologiczna 
prawdopodobna długość czasu zacienienia) 

Oddziaływanie w teoretycznie najkorzystniejszych warunkach 
pogodowych (astronomiczna długość czasu zacienienia) 

Akceptowalny 
poziom 

zacienienia 

Meteorologiczna 
prawdopodobna 

długość czasu 
trwania 

zacienienia 

Przekroczenie 
poziomu 

akceptowalnego 

Umowny poziom 
zacienienia, nie 

powodujący 
uciążliwości   

Teoretyczna 
astronomiczna 
długość czasu 

zacienienia  

Teoretyczny 
czas 

występowania 
uciążliwości 

1 01 Dąbrowice 8:00 h/rok 8:58 h/rok 0:58h 0:30 h/dzień 1:03 h/dzień 33’ 

2 02 Szemrowice 8:00 h/rok 3:15 h/rok --- 0:30 h/dzień 0:36 h/dzień 6’ 
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3 03 Szemrowice 8:00 h/rok 1:44 h/rok --- 0:30 h/dzień 0:40 h/dzień 10’ 

4 04 Szemrowice 

(szkoła) 
8:00 h/rok 3:12 h/rok --- 0:30 h/dzień 1:11 h/dzień 41’ 

5 05 Rzędowice 8:00 h/rok 8:28 h/rok 0:28h 0:30 h/dzień 0:43 h/dzień 13’ 

6 06 Rzędowice 8:00 h/rok 1:39 h/rok --- 0:30 h/dzień 0:32 h/dzień 2’ 

7 07 Rzędowice 8:00 h/rok 1:17 h/rok --- 0:30 h/dzień 0:29 h/dzień --- 

 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż funkcjonowanie projektowanej farmy 
wiatrowej może powodować przekroczenie poziomów zacienienia, które traktowane są 
jako akceptowalne. 

 

Wyniki obliczeń dla warunków teoretycznych (tzw. astronomiczna długość czasu 

zacienienia), a więc zakładających, że przez cały rok na niebie nie pojawią się chmury a 

turbiny będą pracowały w sposób ciągły (bez przerw) z maksymalną prędkością, wskazują, iż 
potencjalnie projektowana farma wiatrowa może stanowić uciążliwość w zakresie migotania 

cienia.  
 

W celu ograniczenia uciążliwości należy prowadzić monitoring skarg, zgłaszanych 

przez mieszkańców, a w uzasadnionych przypadkach zastosować rozwiązania 

zapobiegawcze. 

 

Wyniki obliczeń, stanowiące bezpośredni wydruk z programu obliczeniowego, 
załączone zostały do niniejszego dokumentu w formie wydruku oraz w formie 
elektronicznej (płyta CD). 

 

Generowane automatycznie przez pakiet WindPro z modułem SHADOW raporty 

zawierają następujące informacje: 

 

• załącznik tekstowy 15 A – stanowi podsumowanie wyników obliczeń, gdzie 

prezentowane są informacje o lokalizacji i parametrach poszczególnych turbin 

wiatrowych, lokalizacji punktów obliczeniowych (zwanych receptorami) oraz 

prezentowane są wyniki obliczeń czasu zacienienia dla warunków 

rzeczywistych i teoretycznych, zarówno dla poszczególnych punktów 

obliczeniowych (receptorów) jak i poszczególnych turbin wiatrowych, 

• załącznik tekstowy 15 B – zawiera kalendarz dla każdego z punktów 

obliczeniowych, obejmujący informacje o czasie wschodu i zachodu słońca w 

każdym dniu roku (uwzględniając czas lokalny), a także informacje o godzinie 

rozpoczęcia i zakończenia potencjalnego zacienienia w warunkach 

teoretycznych dla każdego punktu obliczeniowego wraz z oznaczeniem turbiny, 

która odpowiada za wystąpienie zacienienia, 
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• załącznik tekstowy 15 C – przedstawia graficzną interpretację potencjalnego 

czasu zacienienia dla poszczególnych punktów obliczeniowych (receptorów) 

wraz z oznaczeniem turbiny wiatrowej, która odpowiada za wystąpienie efektu 

zacienienia, 

• załącznik tekstowy 15 D – zawiera kalendarz dla każdej z turbin wiatrowych, 

zawierający informację o czasie wystąpienia zacienienia w warunkach 

teoretycznych, powodowanego przez turbinę wraz z informacją o punkcie 

obliczeniowym, którego dotyczy zacienienia, 

• załącznik tekstowy 15 E – przedstawia graficzną interpretację potencjalnego 

czasu zacienienia w warunkach teoretycznych w odniesieniu do poszczególnych 

turbin wiatrowych, 

• załącznik tekstowy 15 F – zawiera mapę rozkładu zacienienia w postaci 

izoliniowej wraz z lokalizacją poszczególnych turbin wiatrowych oraz 

lokalizacją punktów obliczeniowych (receptorów). 

 
13.4 Proponowane zalecenia i ograniczenia 
 

Polskie prawo nie reguluje w żaden sposób zagadnień związanych z ograniczaniem 

zjawiska migotania cienia. W związku z tym nie można nałożyć na inwestora żadnych 

zaleceń czy ograniczeń z tym związanych. 

 

13.5 Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

• Projektowane przedsięwzięcie budowy farmy wiatrowej Dobrodzień wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą, może stanowić źródło oddziaływań w zakresie zjawisk 

świetlnych. 

 

• Realizacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem uciążliwości w zakresie efektu 

stroboskopowego. W celu wyeliminowania oddziaływania w tym zakresie łopaty 

turbin wiatrowych zostaną pokryte farbami półprzeźroczystymi o matowej fakturze. 

 

• Realizacja przedsięwzięcia może stanowić uciążliwości w zakresie efektu zacienienia.  

 

• W celu ograniczenia uciążliwości należy prowadzić monitoring skarg zgłaszanych 

przez mieszkańców i w uzasadnionych przypadkach zainstalować rolety, żaluzje lub 

zastosować inne rozwiązania ograniczające pojawianie się efektu migotania cienia w 

pomieszczeniach mieszkalnych. 
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14. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI 
 

W powszechnej opinii, szczególnie częstej wśród ludzi nie zajmujących się zawodowo 

energetyką wiatrową, funkcjonuje przekonanie, iż z działaniem farm wiatrowych wiąże się 
negatywne jej oddziaływanie na zdrowie i życie mieszkańców terenów położonych najbliżej 

elektrowni. Opinia ta jest najczęściej wiązana z emisją hałasu (w szczególności emisją 
dźwięków o niskiej częstotliwości i emisją infradźwięków), emisją pola i promieniowania 

elektromagnetycznego oraz szkodliwym wpływem efektów świetlnych. Z uwagi na fakt, iż 
oddziaływania te nie są wprost odczuwalne przez organizm ludzki i odbierane przez narządy 

percepcji, stanowią silną barierę psychologiczną, prowadzącą częstokroć do poważnych 

konfliktów społecznych. 

 

W celu określenia obecnego stanu wiedzy w zakresie wpływu oddziaływań 
akustycznych farm wiatrowych na zdrowie ludzi American Wind Energy Association wraz z 

Canadian WindEnergy Association przygotowało w 2009 r.  konferencję, w której udział 

wzięli przedstawiciele świata nauki, medycyny oraz specjaliści takich dziedzin jak akustyka, 

laryngologia, ochrona środowiska i ochrona zdrowia. Wnioski wynikające z prowadzonych 

dotychczas badań i obserwacji zamknięto w trzech podstawowych punktach: 

• brak jest podstaw do formułowania twierdzenia, iż dźwięki słyszalne jak i w 

zakresie infradźwięków generowane przez turbiny wiatrowe mają niekorzystny 

wpływ na ludzi, 

• drgania powodowane pracą turbin wiatrowych są zbyt słabe aby były wyczuwalne 

przez człowieka lub miały na negatywny wpływ na ludzi, 

• hałas emitowany przez turbiny wiatrowe nie ma szczególnego charakteru. W 

oparciu o badania oraz doświadczenia specjalistów zajmujących się zawodowo 

zagadnieniami wpływu hałasu na zdrowie ludzi, brak jest podstaw aby formułować 
twierdzenia o niekorzystnym wpływie hałasu generowanego przez turbiny 

wiatrowe na zdrowie ludzi. 

 

Raport z konferencji podsumowuje również wpływ fizycznych i fizjologicznych 

zmiennych mogących mieć wpływ na negatywne reakcje. W szczególności, zespół 

przeanalizował „syndrom turbiny wiatrowej” („wind turbine syndrome”) oraz „chorobę 
wibroakustyczną” („vibroacoustics disease, VAD”), które określa się jako przyczyny 

negatywnych skutków zdrowotnych. Dowody wskazują, że „syndrom turbiny wiatrowej” 

opiera się na niewłaściwej interpretacji danych fizjologicznych, a cechy tak zwanego 

syndromu to po prostu podzbiór reakcji rozdrażnienia. Dowody dotyczące choroby 

wibroakustycznej (zapalenie oraz zwłóknienie tkanek związane z wystawieniem na działanie 

dźwięku) są wyjątkowo niepewne przy natężeniu dźwięku emitowanego przez turbiny 

wiatrowe. 

 

W przypadku przedmiotowej farmy wiatrowej, wykonana analiza oddziaływania 

akustycznego wykazała, iż standardy akustyczne, jakie obowiązują na mocy przepisów 

polskich, zostaną dotrzymane. W efekcie nie należy spodziewać się, aby projektowana farma 
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wiatrowa, jak i pozostałe zespoły wiatrowe, niekorzystnie wpływały na zdrowie mieszkańców 

najbliższych terenów zabudowanych.  

 
Emisja hałasu do środowiska może niekorzystnie wpływać również na zdrowie 

ludności, tj. osób narażonych bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, nie będących 

mieszkańcami terenów chronionych czy też pracownikami obiektów znajdujących się 
bezpośrednio w sąsiedztwie źródeł hałasu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez 

Fegeral Interagency Committee on Urban Noise w 1992 roku emitowany hałas odbierany jest 

przez ludność jako uciążliwy, niezależnie od miejsca ich przebywania. W poniższej tabeli 

zaprezentowano podsumowanie wyników przeprowadzonych badań. 
 

TABELA 29. Stopień uciążliwości hałasu sygnalizowany przez ludność 

Notowany poziom 
hałasu 

Szacowany poziom 
uciążliwości 

Stopień uciążliwości 

75dB(A) i więcej 37% Bardzo poważny 

70dB(A) 25% Poważny 

65dB(A) 15% Znaczący 

60dB(A) 9% Średni 

55dB(A) i mniej 4% Mały 

 

W przypadku projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień poziom emitowanego hałasu 

w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych elektrowni wiatrowych, w odległości do 115m 

od miejsca posadowienia turbiny, będzie się kształtował pomiędzy 55dB(A) a 50dB(A). 

Pozwala to ocenić uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia jako małą.  
 

Przeprowadzona analiza oddziaływania farmy wiatrowej w zakresie emisji pola i 

promieniowania elektromagnetycznego również wskazuje, iż elektrownie wiatrowe są 
urządzeniami bezpiecznymi w tym zakresie. Stosowane w turbinach systemy elektryczne jak i 

sieci energetyczne odprowadzające wyprodukowaną energię, pracują z napięciami niskimi 

(wewnętrzne systemy elektryczne turbin pracują z napięciem 400V, czyli z napięciem 

powszechnie stosowanym w domostwach do zasilania urządzeń elektrycznych) lub napięciem 

średnim (linie przesyłowe są liniami pracującymi z napięciem 30kV, które powszechnie są 
stosowane na terenach zabudowanych jako ostatnie odcinki sieci rozdzielczych) i nie są 
zdolne do wytworzenia pól elektromagnetycznych o poziomach mogących w jakikolwiek 

sposób zagrażać zdrowiu ludzi. 

 

W zakresie oddziaływań fotooptycznych z pracą elektrowni wiatrowych wiążą się dwa 

zjawiska: efekt stroboskopowy oraz efekt migotania cienia. Pierwszy z efektów został 

całkowicie wyeliminowany poprzez stosowanie odpowiednich warstw wykończeniowych na 

skrzydłach turbiny. W przypadku drugiego efektu brak jest na dzień dzisiejszy 

jednoznacznych badań, wskazujących na negatywny wpływ tego oddziaływania na zdrowie 

ludzi. W literaturze przedmiotu spotykane są dwa skrajne stanowiska, które z jednej strony 
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wskazują na wpływ tego rodzaju oddziaływania na komfort psychiczny mieszkańców terenów 

znajdujących się w strefie wpływu elektrowni, z drugiej zaś strony brak badań oraz opinie, iż 
efekt migotania cienia o ile występuje to jest zjawiskiem krótkotrwałym i dotyczy jedynie 

terenów położonych najbliżej turbin (a więc niezabudowanych), nie pozwala na zajęcie 

jednoznacznego stanowiska. 

Należy zaznaczyć, iż w prawodawstwie polskim brak jest regulacji obejmujących te 

zagadnienia. Również jednostki normalizacyjne i organizacje pozarządowe nie sformułowały 

do tej pory metod badawczych w tym zakresie jak i nie określiły wielkości normatywnych.  
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15. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, WTÓRNE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE 

 

15.1 Charakterystyka oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych 
 

Nasilenie negatywnych oddziaływań w zakresie powierzchni ziemi będzie związane 

głównie z fazą realizacji przedsięwzięcia i uzależnione jest od wielkości przekształceń 
powierzchniowych oraz od obszaru objętego tymi przekształceniami. Zmiany powierzchni 

terenu, w tym powierzchni ziemi i gleb, będą zjawiskiem bezpośrednim, trwałym, i częściowo 

nieodwracalnym, gdyż czas występowania tych przekształceń będzie uzależniony od 

wieloletniego funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia.  

 

Do bezpośrednich oddziaływań należy również zaliczyć zmiany warunków 

krajobrazowych w wyniku pojawienia się w krajobrazie wysokich konstrukcji 

antropogenicznych. Należy jednak zaznaczyć, że oddziaływanie to może mieć charakter 

zarówno pozytywny jak i negatywny w zależności od obserwatora. 

 
Poprzez pośrednie oddziaływanie akustyczne projektowanej farmy wiatrowej można 

rozumieć oddziaływanie ruchu samochodowego związanego z funkcjonowaniem farmy. Jak 

wskazano wcześniej farma jest instalacją bezobsługową, sterowaną przy pomocy łączy 

teletechnicznych. Ruch samochodowy związany z funkcjonowaniem farmy będzie miał 

znaczenie marginalne, gdyż przewiduje się, że będzie on dotyczył jedynie okresowych 

kontroli elektrowni i będzie realizowany przez pracowników dojeżdżających do punktów 

lokalizacji elektrowni samochodami osobowymi lub niewielkimi samochodami dostawczymi. 

Budowa infrastruktury drogowej spowoduje jednak, że będzie ona częściej wykorzystywana 

przez miejscową społeczność jako drogi dojazdowe, w szczególności do terenów rolnych. 

Działanie takie będzie miało jednak pozytywny wpływ na środowisko akustyczne, 

szczególnie w kontekście odpowiedniego przygotowania tych dróg do transportu. 

 

Oddziaływanie w zakresie emisji pola elektromagnetycznego będzie miało jedynie 

charakter oddziaływania bezpośredniego, niemniej jednak jego skala będzie na tyle mała, że 

nie spowoduje żadnych implikacji w środowisku naturalnym. 

 

W zakresie oddziaływań wtórnych związanych z wpływem na jakość powietrza 

wymienić należy wtórną emisje pyłów w tym PM10 występującą na etapie realizacji i 

likwidacji przedsięwzięcia. W kontekście oddziaływań pośrednich pozytywnych należy 

wskazać zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych przy produkcji źródeł produkcji 

energii ze źródeł nieodnawialnych. 
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15.2 Charakterystyka oddziaływań skumulowanych 
 

W ramach opracowania dokonano analizy oddziaływań skumulowanych w zakresie 

wpływu przedsięwzięcia na florę i faunę (w tym ornitofaunę i chiropterofaunę), emisji hałasu 

oraz emisji promieniowania elektromagnetycznego dotyczące analizowanej farmy wiatrowej 

oraz innych farm wiatrowych projektowanych w sąsiednich gminach.  

 

Na terenie gminy Dobrodzień nie znajdują się żadne farmy i elektrownie wiatrowe jak 

również nie są projektowane, poza przedmiotową farmą wiatrową Dobrodzień. 
 

Również w żadnej z gmin ościennych nie ma funkcjonujących elektrowni wiatrowych. 

Na terenie gmin Zębowice, Ciasna, Pawonków oraz Zawadzkie, nie są również prowadzone w 

chwili obecnej żadne postępowania dotyczące pozwoleń na realizację przedsięwzięć tego 

typu. W gminie Olesno, w roku 2010, złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 

dwuch turbin wiatrowych, niemniej jednak postępowanie to nie zostało do chwili obecnej 

podjete ponownie. Na terenie gminy Ciasna i Pawonków przewiduje się możliwość 
lokalizacji elektrowni wiatrowych – organy wykonawcze obu gmin podjęły odpowiednie 

działania zmierzające do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

umożliwiających realizację inwestycji tego typu. W gminie Ciasna złożony został wniosek o 

wydanie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej, jednak ze względu na niezgodność z 

ustaleniami dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, został on wycofany przez inwestora. W obu przypadkach analiza 

oddziaływań skumulowanych zostanie przeprowadzona przez wnioskodawców projektów 

wiatrowych na etapie ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowych. 

  

Z uwagi na brak projektowanych przedsięwzięć wiatrowych w sąsiedztwie 

przedmiotowej farmy wiatrowej Dobrodzień, w strefie potencjalnego kumulowania się 
oddziaływań, projektowana farma wiatrowa nie będzie współoddziaływała z innymi 

projektami tego typu. 

 

Efekt kumulacji projektowanych farm elektrowni wiatrowych ze stacjami bazowymi 

telefonii komórkowej jest mało znaczący. Stacje te zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg, 

w odległości co najmniej kilkaset metrów od projektowanych elektrowni. Są niskie i 

nieruchome, co decyduje o ich bardzo niewielkim znaczeniu kolizyjnym dla ptaków i 

nietoperzy. Ze względu na niewielką ilość, oddalenie od turbin, różny zakres wysokości 

oddziaływania i znikome oddziaływanie związane z rozmiarami, stacje bazowe nie będą w 

znacząco negatywny sposób podnosić zagrożenia skumulowanego dla projektowanych 

elektrowni. 

 
O akustycznym oddziaływaniu skumulowanym można mówić w przypadku, kiedy 

poszczególne turbiny wiatrowe znajdują się względem siebie w odległości mniejszej niż 2km. 

Wynika to z faktu, iż potencjalny zasięg oddziaływania turbiny wiatrowej występuje w 

odległości ok. 600m, a zespołu turbin wiatrowych – w odległości ok. 1000m. W przypadku 
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turbin oddalonych od siebie o 2km, sumaryczny poziom hałasu pochodzącego od turbin może 

dochodzić do 40dB(A).  

 

W strefie 2 km od rozpatrywanej lokalizacji turbin wiatrowych w gminie Dobrodzień 
nie funkcjonują ani nie są projektowane żadne elektrownie wiatrowe. Z uwagi na powyższe 

nie będzie dochodziło do kumulacji oddziaływań akustycznych. 

 

15.3 Charakterystyka oddziaływań krótko-, średnio- i długoterminowych 
 

Oddziaływanie na strukturę krajobrazu oraz na jego aspekty wizualne wynika 

wprawdzie z krótkotrwałych działań budowlanych ale nosi znamiona oddziaływań o 

charakterze długotrwałym. 

 

Nasilenie negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi będzie związane również 
z fazą realizacji inwestycji. Zmiany powierzchni terenu w tym rzeźby i gleb będą zjawiskiem 

bezpośrednim, trwałym, i częściowo nieodwracalnym, gdyż czas występowania tych 

przekształceń będzie uzależniony od wieloletniego funkcjonowania projektowanej inwestycji, 

a raz przekształcona warstwa glebowa w wyniku bezpośrednich oddziaływań mechanicznych 

nie może być już całkowicie odtworzona. 

 

Oddziaływanie akustyczne projektowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter 

długookresowy – związany z czasem funkcjonowania farmy. Niemniej jednak oddziaływanie 

to nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska, a po zakończeniu funkcjonowania 

instalacji, stan klimatu akustycznego powróci do stanu pierwotnego. 

Oddziaływanie na roślinność będzie krótkookresowe i ograniczone do czasu 

realizowanego przedsięwzięcia, kiedy to mogą pojawić się bezpośrednie działania 

przekształcające lokalnie powierzchnie terenu. Jednakże skutki takich bezpośrednich działań 
przekształcających będą w zasadzie trwałe. 

 

Również w odniesieniu do promieniowania elektromagnetycznego należy mówić o 

okresie funkcjonowania parku wiatrowego – oddziaływanie długookresowe, a przy tym o 

wpływie odwracalnym. Zakończenie pracy elektrowni wiąże się również z przywróceniem 

pierwotnej sytuacji, tj. obecnego tła w tym zakresie. 

 

16. OPIS METOD PROGNOZOWANIA 
 

Do prognozy oddziaływań bezpośrednich pomocą okazało się porównanie map 

istniejącego oraz przyszłego zainwestowania z kartowaniem terenowym, co pozwoliło na 

wskazanie zasięgu strat oraz wyodrębnienie powierzchni terenu, które podlegać będą 
świadomemu, planowanemu przekształceniu. Prognozowanie zagrożenia na komponenty 

środowiska przyrodniczego środowiska oparto na metodzie przyrodniczej opisowej, a więc 

ma ona przede wszystkim wymiar jakościowy. Prognoza ta została przeprowadzona przy 

uwzględnieniu: doświadczenia autorów dokumentacji, danych literaturowych oraz 
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okresowych wizji terenu. 

 

Analizę oddziaływania na chiropterofaunę uwzględniając wysoki stopień trudności 

badań nad tymi zwierzętami, wynikający głównie z ich nocnej aktywności, a także 

wykorzystywanie na schronienia miejsc bardzo często niedostępnych dla człowieka, 

zastosowano dwie metody badawcze:  

 

- nasłuchową (wykorzystuje zjawisko echolokacji), 

- obserwacyjną. 
 

W pierwszym etapie przeprowadzono szczegółową penetrację terenu i wyznaczono 

transekty. Transekty starano się dostosować do badanej powierzchni, krajobrazu i 

planowanego rozmieszczenia turbin w ten sposób, by objęły wszystkie typy siedlisk. 

Nasłuchy i nagrania sygnałów echolokacyjnych i socjalnych wykonywano na 

wyznaczonych odcinkach pokonywanych pieszo (metoda transektów) oraz wyrywkowo w 

punktach (metoda punktowa). Głosy nietoperzy rejestrowane były za pomocą detektora 

ultrasonicznego Pettersson D-230 (Pettersson Elektronik, Uppsala, Szwecja) i 

rejestrowane przy urzyciu rejestratora Zoom-H2.  

Badania prowadzone były w oparciu o opracowane "Tymczasowe wytyczne 

dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009)" oraz 

zaktualizowane opracowanie "Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na nietoperze, wersja II, grudzień 2009". 

   

Właściwą ocenę wykorzystywania obszaru opracowania przez ptaki, z 

uwzględnieniem ich składu gatunkowego, liczebności, szlaków przelotów, miejsc 

koncentracji, lęgów i żerowania umożliwiają systematyczne, badania monitoringowe. Zakres 

metodyczny oparto na publikacji „Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki” pod red. P. Chylareckiego i A. Pasławskiej (2008). Propozycje 

metodyczne przedstawione w publikacji zostały zaadoptowane do potrzeb obszaru badań. 
 

Prognozowany rozkład poziomu hałasu związanego z funkcjonowaniem 

projektowanej farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyznaczono zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Należy podkreślić, iż norma 

PN-ISO 9613-2:2002 została powołana w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu 

w środowisku, jako norma o którą należy opierać obliczeniowe metody oceny i 

prognozowania oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych i innych źródeł hałasu 

na klimat akustyczny środowiska. Obliczenia rozkładu pola akustycznego zostały wykonane z 

zastosowaniem programu komputerowego SoundPlan Essential [licencja nr HL4925 dla 

ProSilence Krzysztof Kręciproch, Opole]. 

 

Obliczenia rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego zostały wykonane z 

zastosowaniem programu komputerowego RPLN 2009 [licencja dla ProSilence Krzysztof 
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Kręciproch, Opole], opracowanego przez Zakład Wysokich Napięć Politechniki Łódzkiej. 

Autorami aplikacji są dr inż. J. Galoch, dr inż. A. Wira oraz inż. A. Klimczak.  Program ten 

realizuje obliczenia rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego pod liniami 

energetycznymi oraz w ich otoczeniu w oparciu o prawa fizyczne wykorzystywane w 

elektrotechnice. 

 

Obliczenia oddziaływania w zakresie efektu migotania cienia zostały wykonane z 

zastosowaniem programu komputerowego WindPro 2.7 z modułem SHADOW [licencja dla 

ProSilence Krzysztof Kręciproch, Opole].  Program ten realizuje obliczenia efektu zacienienia 

w oparciu o dokument Hinweise zur Ermittlung Und Beurteilung der optischen Immissionen 

von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise). Algorytm obliczeniowy, 

pozwalający na wyznaczenie rozkładu pola zacienienia w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, 

obejmuje swym zakresem cztery podstawowe etapy: 

– skompletowanie danych: lokalizacja turbin wiatrowych, parametry turbin 

wiatrowych, lokalizacja budynków mieszkalnych, 

– zdefiniowanie danych meteorologicznych w zakresie nasłonecznienia oraz 

stanów atmosfery, 

– wykonanie obliczeń efektu zacienienia w punktach obliczeniowych 

(receptorach) oraz w siatce obliczeniowej, 

– porównanie wyników obliczeń z wartościami traktowanymi za bezpieczne. 

 

Obliczenia w siatce obliczeniowej wykonano z krokiem obliczeniowym 10m. 

Obliczenia w punktach obliczeniowych wykonano dla tzw. modelu szklarniowego, tj. przy 

założeniu, że każdy z punktów obliczeniowych jest w całości eksponowany na 

oddziaływanie. 
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17. OPIS ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I PRZEWIDYWANYCH 

DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE LUB 

KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
 

17.1 Opis znaczących oddziaływań i działania mające na celu zapobieganie bądź 
ograniczanie szkodliwego oddziaływania na środowisko 

 
17.1.1 W zakresie powierzchni ziemi, flory i fauny 

 

Etap budowy 

 

Podczas prowadzenia prac związanych z przygotowaniem podłoża należy zapobiegać 
możliwości wystąpienia ewentualnych awarii poprzez dokładne sprawdzanie sprzętu.  

Należy ograniczyć wycinkę zieleni wysokiej i krzewiastej do minimum niezbędnego 

do realizacji przedsięwzięcia. Podczas prowadzenia prac budowlanych w granicach zasięgów 

koron istniejących drzew i krzewów roboty wykonywać w miarę możliwości ręcznie w celu 

uniknięcia uszkodzeń system korzeniowych. Pnie istniejących drzew w obrębie placu budowy 

powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. deskami, matami 

słomianymi, folią pęcherzykowatą lub jutą lub innym materiałem spełniającym funkcję 
ochronną. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem sezonu lęgowego ptaków 

(tzn. poza okresem 1.III - 30 VII), w innym okresie tylko pod warunkiem przeprowadzenia 

ekspertyzy stwierdzającej możliwość prowadzenia takich prac. 

W rejonach występowania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych transport 

wielkogabarytowy powinien być prowadzony w sposób nie kolidujący z tymi siedliskami, 

bądź też, w przypadkach nieuniknionych kolizji powinien być prowadzony innymi drogami. 

Wszelkie enklawy zwartych zadrzewień śródpolnych powinny być zachowane. 

 

Etap eksploatacji 

 

  Lokalizacja farmy wiatrowej w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę 
spełnia warunek usytuowania poza obszarami najcenniejszymi dla awifauny i 

chiropterofauny, poza obszarami przyrodniczymi o znaczeniu międzynarodowym, a także 

poza siedliskami chronionymi. 

 

W okresie eksploatacji elektrowni mogą zdarzać się kolizje z ptakami oraz 

nietoperzami. Wskazuje się, że na terenach o niewielkim znaczeniu dla ptaków rocznie może 

dochodzić do kolizji średnio z 1-1,5 osobnikami ptaków. W przypadku nietoperzy jest to 

trudniejsze do oszacowania, niemniej charakter środowiska przyrodniczego (brak 

odpowiednich nisz ekologicznych) wskazuje, że nie będą to znaczące ilości.  

Po uruchomieniu eksploatacji będzie prowadzony co najmniej 3 letni monitoring 

powykonawczy, który pozwoli na określenie rzeczywistego ryzyka wzrostu śmiertelności 

ptaków i nietoperzy. W przypadku stwierdzenia istotnego zagrożenia można będzie podjąć 
decyzję o czasowym wyłączeniu turbin (np. w okresach zwiększonej śmiertelności, czyli np. 

w okresach przelotów). W bardzo mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia bardzo 
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dużej śmiertelności cennych gatunków ptaków i nietoperzy może zapaść decyzja o likwidacji 

części turbin. Niemniej w świetle dotychczas przeprowadzonych badań zagrożenie to wydaje 

się być bardzo niewielkie.  

W przypadku stwierdzenia zranionych gatunków nietoperzy lub ptaków osobniki będą 
przekazywane do lecznic zwierząt, celem wyleczenia i w miarę możliwości przywrócenia 

środowisku. 

 

Etap likwidacji 

 

Na etapie likwidacji należy zwrócić uwagę na kwestię rekultywacji i rewitalizacji 

terenów powstałych po rozbiórce obiektów budowlanych. Rekultywacja i rewitalizacja są 
ściśle związane ze sposobem planowanego zagospodarowania terenu, z uwagi na aktualne 

zagospodarowanie terenu, ewentualna rekultywacja powinna być prowadzona w kierunku 

rolniczym. 

 

17.1.2 W zakresie emisji do powietrza 

 

Etap budowy 

 

� transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego 

przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

� ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, 

� zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy. 

 

Etap eksploatacji 

 

Charakter przeznaczenia związanego z planowaną inwestycją, która ma cechy 

proekologiczne, a mianowicie umożliwia wykorzystanie alternatywnej (odnawialnej) energii 

wiatru i rezygnację z energii uzyskiwanej z paliw kopalnych, 

 

Etap likwidacji 

 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia ograniczenie negatywnych oddziaływań w 

zakresie emisji substancji do powietrza można osiągnąć poprzez podobne działania jak w 

przypadku budowy tj. 

 

� transport materiałów powstałych odpadów pojazdami do tego przystosowanymi, 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

� ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, 

� zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy. 
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17.1.3 W zakresie emisji hałasu 

 

Etap budowy 

 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych głównym źródłem uciążliwości będzie praca 

ciężkiego sprzętu budowlanego – głównie koparek, spychaczy, a w późniejszym etapie prac – 

dźwigów. Uciążliwości te mają charakter krótkotrwały, ograniczony do czasu prowadzenia 

prac budowlanych, a po ich zakończeniu ustają w całości. W celu minimalizacji uciążliwości 

tego etapu zaleca się przygotowanie planu prac budowlanych, prowadzenie prac jedynie w 

porze dziennej (chyba, że technologia wykonania prac wymagała będzie inaczej – wówczas 

praca w porze nocnej będzie ograniczana wyłącznie do niezbędnego minimum) z 

wykorzystaniem maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, spełniających wymagania 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202], oraz przestrzeganie zasady 

wyłączania maszyn i urządzeń w czasie przerw w pracy. 

 

Etap eksploatacji 

 

Turbiny zostały usytuowane w lokalizacjach gwarantujących dotrzymanie  standardów 

akustycznych na terenach chronionych przed hałasem, 

 

Etap likwidacji 

 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia należy przestrzegać tych samych zasad jak w 

czasie jego realizacji. W szczególności należy stosować sprawny sprzęt budowlany, 

spełniający wymagania przepisów i norm, oraz zapewnić właściwą organizację prac 

rozbiórkowych. 

 

17.1.4 W zakresie ochrony wód i gleby 

 

Etap  budowy: 

 

 W celu zminimalizowania wpływu substancji niebezpiecznych na zanieczyszczenie 

gleb i wód należy tak zorganizować prace, by ograniczyć przelewanie paliw i innych środków 

chemicznych na placu budowy. Sprzęt techniczny powinien posiadać dopuszczenie do ruchu i 

stosowne atesty. 

 Wszelkie naprawy sprzętu budowlanego powinny być wykonywane w miarę 
możliwości poza placem budowy. 

 

Etap eksploatacji: 

 

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku okresowego usuwania i wywozu przez 

specjalistyczne formy posiadające zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych oleju 
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transformatorowego oraz z przekładni urządzeń wiatrowych poza teren zespołu farmy 

wiatrowej i jego odzysk lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami ustawy o odpadach. 

Budowa fundamentów, a także przeprowadzenie sieci kablowej, wymagają 
selektywnego zdejmowania wierzchniej, próchniczej warstwy gleby oraz późniejszego jej 

rozścielenia po zasypaniu wykopów sieci elektroenergetycznej oraz  na projektowanych 

wewnętrznych terenach zielonych. Tereny rolnicze zajęte czasowo na okres budowlany w 

celu wzniesienia i montażu elektrowni, powinny być po zakończeniu robót przywrócone do 

wcześniejszego zagospodarowania rolniczego. 

 

Etap  likwidacji: 

 

W celu zminimalizowania wpływu substancji niebezpiecznych na zanieczyszczenie 

gleb i wód należy tak zorganizować prace rozbiórkowe, by ograniczyć przelewanie paliw i 

innych środków chemicznych na placu budowy. Sprzęt techniczny powinien posiadać 
dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty.  

 

17.1.5 W zakresie emisji odpadów 

 

Etap budowy 

 

Należy dążyć, aby wszelkie naprawy używanych maszyn i urządzeń wykonywane 

były przez firmy serwisowe posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Wówczas, 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, firmy te będą wytwórcami odpadów i na te grupy 

odpadów inwestor nie będzie musiał posiadać zezwoleń i decyzji w zakresie gospodarowania 

odpadami.  

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość 
wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, 

zdrowie i życie ludzi.  

Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane ponownemu 

zagospodarowaniu, a gdy to nie będzie możliwe – unieszkodliwianiu. Spośród odbiorców 

odpadów należy wybrać takich, którzy prowadzą odzysk odpadów i posiadają stosowne 

zezwolenia w tym zakresie.   

 

Etap eksploatacji 

 

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku okresowego usuwania i wywozu przez 

specjalistyczne firmy posiadające zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych oleju 

transformatorowego oraz z przekładni urządzeń wiatrowych poza teren zespołu farmy 

wiatrowej i jego odzysk lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami ustawy o odpadach. 
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Etap likwidacji 

 

Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane ponownemu 

zagospodarowaniu. Unieszkodliwianie zwłaszcza poprzez składowanie odpadów powinno 

stanowić ostateczne rozwiązanie w zakresie zagospodarowania powstałych odpadów.  

 

17.2 Działania mające na celu kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko 
 

 Zakres i skala oddziaływań związanych z realizacją i funkcjonowaniem 

przedsięwzięcia nie wymagają konieczności podejmowania działań kompensacyjnych. 

Wymienione wyżej działania minimalizujące i ograniczające negatywne oddziaływanie 

przedsięwzięcia będą wystarczające. 
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18. PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH Z 

TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 

USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska: 

 

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny 

instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu 

uwzględnia się w szczególności: 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
sposób realizacji: 

• przedsięwzięcie nie podlega przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

31 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, 

których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 

zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej  [Dz. U. z 2002 r. Nr 58 Poz. 535 ze zm.], 

• planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z produkcją czy też stosowaniem 

substancji chemicznych stwarzających istotne zagrożenie dla środowiska. W 

okresie funkcjonowania elektrowni wykorzystywane w nich będą jedynie oleje, 

których wymagają agregaty elektrowni. Systemy smarowania oraz wymiana 

olejów będą podlegać ciągłej kontroli i konserwacji, oleje odpadowe nie będą 
stanowić uciążliwości dla środowiska. 

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

sposób realizacji: 

• bardzo duża powierzchnia omiatania wirnika projektowanych elektrowni 

umożliwia uzyskanie maksymalnej ilości energii z wiatru, 

• zaletą zastosowanych konstrukcji jest ich wysokość, która zapewnia uzyskanie 

większej ilości energii z uwagi na wyższą średnią prędkość wiatru na wysokości 

stosowanych wirników, a także większą wydajność ze względu na zmniejszenie 

turbulencji w obszarze śmigła, 

• wykorzystanie sprawnego systemu sterowania farmą wiatrową powoduje 

uzyskanie maksymalnej możliwej energii z wiatru (ustawienie gondoli w kierunku 

wiatru, odpowiednie obroty, łopat wirnika, automatyczny start śmigła przy 

przekroczeniu odpowiedniej prędkości wiatru). 

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 

materiałów i paliw, 

sposób realizacji: 

• elektrownie wiatrowe są pod tym względem wyjątkowo oszczędne, oprócz 

materiałów wykorzystanych na potrzeby samych konstrukcji i okresu ich 

wznoszenia nie wymagają praktycznie żadnych nakładów materiałowych, 

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz 

możliwość odzysku powstających odpadów, 
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sposób realizacji: 

• funkcjonowanie parku wiatrowego nie wiąże się z generowaniem dużych ilości 

odpadów. Sam proces produkcji energii jest bezodpadowy. Jedyne odpady  

powstające w związku z eksploatacją to odpady z okresowych przeglądów i 

remontów głównie oleje odpadowe, tym samym elektrownie wiatrowe należy 

zaliczyć do przedsięwzięć małoodpadowych zgłasza w porównaniu do 

konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej. 

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

sposób realizacji: 

• rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji zostały szczegółowo scharakteryzowane w 

pozostałych częściach niniejszego Raportu 

• z projektowaną farmą wiatrową nie wiąże się występowanie emisji w ścieków 

(zarówno bytowych jak i przemysłowych). Realizacja farm wiatrowych niesie ze 

sobą duże korzyści dla stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 

pozwala bowiem na wyprodukowanie znacznych ilości energii bez konieczności 

spalania paliw kopalnych, a tym samym wytwarzania znacznych ilości tlenków 

węgla, azotu, siarki i pyłów. Niewątpliwie w okresie funkcjonowania farma 

wiatrowa przyczynia się do poprawy czystości powietrza atmosferycznego, 

chociaż nie jest to odczuwalne lokalnie. Emisja do środowiska będzie związana 

przede wszystkim z hałasem. W tym wypadku obniżenie emisji do środowiska jest 

związane z konstrukcją i rozmieszczeniem samych elektrowni. Konstrukcja łopat 

wirnika umożliwia np. optymalizację emisji hałasu (specjalna geometria łopaty 

przyczynia się do wyraźnego obniżenia hałasu). 

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 

sposób realizacji: 

• projektowane rozwiązania, w tym zwłaszcza wykorzystywane elektrownie 

wiatrowe należą do powszechnie stosowanych w innych parkach wiatrowych w  

kraju i za granicą, 
7) postęp naukowo-techniczny. 

sposób realizacji: 

• zastosowane zostaną jedne z najnowocześniejszych obecnie konstrukcji 

elektrowni wiatrowych umożliwiające pracę z maksymalną wydajnością (np. 

system sterowania i monitoringu), zredukowaną emisję hałasu, wysoki poziom 

bezpieczeństwa. 
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19. WSKAZANIE MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z 

PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM ORAZ POTRZEBA USTALENIA OBSZARU 

OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
 

19.1 Analiza możliwych konfliktów społecznych 
 

Konflikty społeczne związane z każdą inwestycją można podzielić, ze względu na ich 

źródło, w następujące grupy: 

 

• związane z poczuciem zagrożenia ludności zabudowy mieszkaniowej; 

• związane z niechęcią właścicieli działek sąsiednich; 

• wynikające z poglądów ekologicznych; 

• związane z niechęcią do zmian w najbliższym otoczeniu. 

 

Potencjalne oddziaływanie na okoliczną ludność planowanego przedsięwzięcia jest 

pochodną oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Każde  

z negatywnych oddziaływań na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny  

a także dobra materialne jest przenoszone automatycznie na człowieka jako użytkownika tych 

dóbr. Taka zależność powoduje powstawanie sytuacji konfliktowych związanych w procesie 

inwestycyjnym.  

W analizowanym przypadku paradoksalnie sprzeciw konkretnych osób może być 
również wynikiem nie zlokalizowania elektrowni wiatrowej na konkretnej działce będącej  

w ich władaniu.   

Na wczesnym etapie wyboru lokalizacji inwestycji przeprowadzono szereg spotkań  
z właścicielami nieruchomości na których planuje się zlokalizować turbiny oraz z 

właścicielami działek objętych oddziaływaniem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Na tym etapie podpisano wstępne umowy sprzedaży lub dzierżawy części nieruchomości. 

Prowadzone były również spotkania z władzami lokalnymi, tj. z Burmistrzem gminy 

Wielowieś. Celem spotkań było zapoznanie organów administracji publicznej z planami 

inwestycyjnymi Inwestora dotyczącymi lokalizacji farmy wiatrowej na terenie gminy. 

W przypadku wpływu na krajobraz należy stwierdzić, że jego postrzeganie jest zawsze 

subiektywne i zależne od osobistych odczuć. Ewentualny protest w tym zakresie również 
będzie mieć zabarwienie subiektywne, jednakże dla mieszkańców siedzib zlokalizowanych w 

bliskiej odległości od parku wiatrowego, niewątpliwie realizacja farmy będzie kojarzyć się 
jako negatywny czynnik pogarszający lokalny krajobraz. 

Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na rodzaj oddziaływań oraz odległość od 

obszarów NATURA 2000 nie będzie negatywnie oddziaływać na chronione gatunki zwierząt 
w tym ptaków i nietoperzy oraz siedliska chronione. W związku z powyższym nie przewiduje 

się protestów ze strony organizacji ekologicznych. Dodatkowym argumentem 

minimalizującym możliwość sprzeciwu ze strony organizacji ekologicznych jest fakt 

wykonania przez specjalistów z danych branż szczegółowych badań pod kątem 

oddziaływania na chiropterofaunę, awifaunę, siedliska oraz faunę i florę, niemniej jednak 
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bardzo możliwy jest udział organizacji ekologicznych w postępowaniu w celu ukształtowania 

optymalnej treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Zdaniem przeciwników elektrownie wiatrowe, jako uzależnione od warunków 

pogodowych, wymuszają na tradycyjnej energetyce utrzymywanie rezerwy mocy, tak aby w 

każdej chwili można było zastąpić lub uzupełnić spadek mocy dostarczanej przez elektrownie 

wiatrowe. Duża bezwładność czasowa elektrowni, oraz uwarunkowania techniczne sprawiają, 
że muszą one pracować z pewną mocą mimo że energia w nich produkowana nie jest 

potrzebna. Gdy wieje wiatr i elektrownie wiatrowe wytwarzają energię elektryczną, prowadzi 

do spalania mniejszej ilości węgla, a co za tym idzie mniejszej emisji gazów cieplarnianych. 

Zdaniem specjalistów pojawienie się mocy wytworzonej przez elektrownię wiatrową 
prowadzi do zmniejszenia ilości spalanego węgla dzięki automatycznym systemom regulacji 

mocy elektrowni węglowych. 

 

Jednym z argumentów na rzecz budowania elektrowni wiatrowych jest problem 

konieczności zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nie mniej jednak z 

ostatnich raportów organizacji Greenpeace wynika, że rozwój energetyki wiatrowej jest, jak 

na razie, jednym z najdroższych sposobów i wcale nie najefektywniejszym rozwiązywania 

tego problemu. Znacznie tańszym sposobem obniżenia emisji dwutlenku węgla jest 

zastąpienie części elektrowni węglowych elektrowniami jądrowymi. Mamy więc do wyboru 

droższą w produkcji energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i jej niskie koszty 

środowiskowe lub tańszą energię elektryczną ze spalania węgla obarczoną wysokimi 

kosztami środowiskowymi lub energetykę jądrową mającą zerową emisję gazów 

cieplarnianych i związków toksycznych lecz z kontrowersyjnym problemem przechowywania 

odpadów radioaktywnych, oraz zagrożeniem skażeniem radioaktywnym w wyniku 

uszkodzenia reaktora. 

 

19.2 Potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania 
 

Zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

[Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami], jeżeli z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego 

wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów 

komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej 

oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar 

ograniczonego użytkowania. 

 

Elektrownie wiatrowe nie zostały wymienione w katalogu przedsięwzięć, dla których 

jest możliwe utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Jedynymi elementami 

inwestycji, dla których możliwe jest utworzenie takiego obszaru są linie i stacje 

elektroenergetyczne.  

 



     RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 Budowa Farmy Wiatrowej Dobrodzień wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  

 Część ogólna 

   

 -199-

W oparciu o wyniki niniejszego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, a w szczególności na podstawie przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania 

się hałasu, można stwierdzić, że nie ma uzasadnionych podstaw do tworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 
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20. PROPOZYCJA MONITORINGU DLA ETAPU BUDOWY I EKSPLOATACJI 
 

20.1 Monitoring oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 
 

Nie ma podstaw formalnych do prowadzenia monitoringu oddziaływania na 

środowisko na etapie prac budowlanych. Nie zwalnia to jednak wykonawcy z przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

 

20.2 Monitoring na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 
 

Monitoring w zakresie zanieczyszczeń powietrza 

 

W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji i ilości pobieranej wody [Dz. U. 

z 2008 r., Nr 206 Poz.1291] w kontekście planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku 

prowadzenia ciągłych ani okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza. 

 

Monitoring akustyczny 

 
Po uruchomieniu przedsięwzięcia Inwestor powinien przeprowadzić badania poziomu 

hałasu przenikającego do środowiska, generowanego przez farmę wiatrową. Badania powinny 

być przeprowadzone zgodnie z metodyką referencyjną prowadzenia pomiarów hałasu zawartą 
w załączniku 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody 

[Dz. U. z 2008r. nr 206, poz. 1291] lub też z aktualnie obowiązującą w tym zakresie 

metodyka referencyjną.  
 

Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych 

 

Zgodnie z punktem 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz. U. z 2003 r. Nr 

192, poz. 1883] inwestor nie ma obowiązku wykonania pomiarów poziomów pól 

elektromagnetycznych, gdyż w skład inwestycji nie wchodzą linie bądź stacje energetyczne o 

napięciu znamionowym 110kV lub wyższym. 

 

Monitoring wpływu na obszary NATURA 2000 

 

W związku z brakiem istotnych negatywnych oddziaływań na obszary NATURA 2000 

nie ma konieczności prowadzenia specjalnych badań monitoringowych. 
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Monitoring awifauny 

 

Zaleca się wykonanie ornitologicznego monitoringu poinwestycyjnego zgodnie z 

„Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”, wg których 

prowadzony jest monitoring przedinwestycyjny. Zgodnie z tymi wytycznymi monitoring 

porealizacyjny powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań 
przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy 

do eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata (np. w latach 1, 2, 3 lub 1, 3, 5), z 

uwagi na występowanie efektów opóźnionych w czasie. Wskazane jest wykonywanie badań 
wpływu farmy na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki równolegle z badaniami 

śmiertelności w wyniku kolizji. Pozwoli to na lepsze zrozumienie przyczyn zmienności 

czasowej w natężeniu kolizji. 

 

Monitoring chiropterofauny 

  

Zaleca się wykonanie chiropterologicznego monitoringu poinwestycyjnego przez 

okres minimum trzech lat. Metodyka oraz zakres czasowy i przestrzenny monitoringu 

powinna być zgodna z polskimi wytycznymi, wydanymi w 2009 r. przez Porozumienie dla 

Ochrony Nietoperzy lub z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi 

branżowymi. 
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21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 

LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NA JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC 

RAPORT 
 

Problem oceny środowiskowej pod względem zagrożenia powierzchni ziemi, roślin, 

zwierząt oraz krajobrazu wynika przede wszystkim z niemożliwości przeprowadzenia 

dokładnych oszacowań przyszłych strat ekologicznych. Ocena taka pozwala przedstawić 
jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia określonych przekształceń jakie mogą wystąpić w 

wyniku przeprowadzenia planowanego przedsięwzięcia, zwłaszcza przekształceń 
bezpośrednich. Powoduje to często subiektywną ocenę potencjalnych zmian środowiska. 

W analizowanym przypadku w zakresie oddziaływania na faunę i florę oraz siedliska 

przyrodnicze wykonano szczegółową analizę opartą na badaniach terenowych co znacznie 

zwiększa dokładność oszacowań. 
 

Metodyka analizy oddziaływania akustycznego została jasno i precyzyjnie 

zdefiniowana. Badania w tym zakresie mają już długą historię, pomimo, że nadal trwają prace 

naukowe nad uszczegółowieniem metod prognozowania. Podstawowym problemem analizy 

akustycznej w tym przypadku jest dokładność modelu obliczeniowego. Zastosowany model 

charakteryzuje się tzw. błędem metody, wynikającym z założonych uproszczeń. Szacuje się, 
iż błąd ten może wynosić ok. 1dB(A). Ponadto w modelu obliczeniowym ujawniają się 
również błędy wynikające z przyjętych uproszczeń modelu, tj. uproszczenia w odwzorowaniu 

rzeźby terenu, uproszczenia wynikające z przyjętej chropowatości gruntu, niedokładność 
metody wyznaczania mocy akustycznej źródeł hałasu. Niemniej jednak łączny błąd obliczeń 
nie powinien przekroczyć 1,5dB(A). 

Istotne luki we współczesnej wiedzy dotyczą w największym stopniu zagadnień 
związanych z powstawaniem i propagacją drgań i wibracji. Metody prognozowania oparte są 
obecnie na zasadach porównania z badaniami przeprowadzonymi w podobnych warunkach, 

co powoduje, że błąd szacowania może być duży. Odrębnym problemem jest uboga literatura 

w tym zakresie, a w szczególności niewielka ilość upublicznionych wyników badań. W 

Polsce badania takie prowadził m.in. Instytut Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej. 

 

Istotne braki we współczesnej wiedzy odnoszą się do potencjalnego wpływu farm 

wiatrowych na wyjaławianie gleb. Brak jest obecnie upublicznionych badań, które odnosiłyby 

się do tego zagadnienia. Problematyka wyjaławiania gleb w wyniku oddziaływania drgań na 

styku fundament – grunt, ma charakter hipotetyczny, mimo to nie należy jej bagatelizować. Z 

drugiej strony brak podstaw naukowych do określenia zakresu tego oddziaływania nie może 

stanowić przeszkody w realizacji przedsięwzięcia, co wielokrotnie zostało podniesione w 

orzecznictwie ETS. 

 

 

 

 

 


