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RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

BUDOWA FARMY WIATROWEJ DOBRODZIEŃ WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO 
PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

 

 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest ważnym elementem procesu 
wydawania decyzji na realizację przedsięwzięć. Procedura OOŚ jest instrumentem 
pomocniczym dla organu wydającego decyzję. Dzięki OOŚ organ uzyskuje wiedzę o 
potencjalnych skutkach przedsięwzięcia dla środowiska. W założeniu procedura OOŚ ma 
powodować, że przy wydawaniu zgody na realizację inwestycji, uwarunkowania 
środowiskowe są brane pod uwagę na równi z uwarunkowaniami ekonomicznymi i 
społecznymi. 

Podstawy prawne dotyczące procedury OOŚ w prawie wspólnotowym zostały zawarte 
w Dyrektywie Rady 85/33/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych 
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowanej dyrektywami 
97/11/WE oraz 2003/35/WE. 

W ustawodawstwie krajowym zagadnienia procedury OOŚ zostały uregulowane w 
ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz akcie wykonawczym, 
jakim jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzaju przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 Przedmiotem Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest przedsięwzięcie polegające 
na BUDOWIE FARMY WIATROWEJ DOBRODZIEŃ WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁANIA 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 

 

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 oraz 
przeprowadzono badania własne, w tym całoroczne badania przyrodnicze. 

 

Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest: 

 

WSTĘP,  KLASYFIKACJA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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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 

 

 

 W rozdziale omówiono przepisy warunkujące możliwość realizacji przedsięwzięcia w 
stosunku do obszarów Natura 2000, obszarów cennych przyrodniczo, terenów mieszkalnych 
oraz infrastruktury technicznej. Omówiono również aktualne strategie i polityki w zakresie 
energetyki wiatrowej, w tym również obowiązki spoczywające na Polsce, a wynikające z 
przyjętych porozumień międzynarodowych. Scharakteryzowano również obszary, jakie 
powinny podlegać szczegółowej analizie z uwagi na potencjalny wpływ farm wiatrowych. 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W ramach budowy farmy wiatrowej Dobrodzień zakłada się realizację 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. 
 

UWARUNKOWANIA PRAWNE I PROGRAMOWE W ZAKRESIE ENERGETYKI 
WIATROWEJ I JEJ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 
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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. 

 
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. 

 

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. 

 

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 000m2 czyli łącznie pod wszystkie elektrownie może zostać 
przeznaczony teren o powierzchni ok. 12 000 m2. 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.   

 

WYPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

Energia elektryczna, wyprodukowana przez poszczególne elektrownie wiatrowe będzie 
wyprowadzana kablowymi liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia SN do 
istniejącej stacji transformatorowej GPZ Dobrodzień.  

 

WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

WARIANT PROPONOWANY PRZEZ INWESTORA – 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 
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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). 

 

Uzasadnienie wariantu proponowanego przez inwestora: 
 

• 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, 
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 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. 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. 
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OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

 

W rozdziale 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 
wariantu podstawowego oraz wariantu polegającego na zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia 
(wariant 0).  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oba 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. 

 

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 
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, 
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• 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. 

 
 
SKUTKI DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU ZANIECHANIA REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Wariant, w którym przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane oznacza:  

• brak realizacji zamierzeń Inwestora,  

• brak korzyści finansowych dla gminy i jej mieszkańców, 

• utrudnienie i spowolnienie w realizacji Polityki Energetycznej Polski w dziedzinie 
rozwoju energetyki odnawialnej, 

• utrudnienie realizacji zobowiązań wynikających z dokumentów UE, 

• spowolnienie długoterminowej poprawy jakości powietrza. 
 
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I SUROWCÓW NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 

 

Wieże elektrowni będą montowane z gotowych, stalowych lub betonowych 
elementów. Zakłada się, że budowa fundamentu 1 elektrowni będzie wymagała zużycia ok. 
850 m3 betonu oraz ok. 50 Mg stali, przeznaczonej do uzbrojenia fundamentu. Beton będzie 
przewożony z lokalnych wytwórni.  

Należy założyć, że na budowę 1 km drogi zużyte zostanie ok. 700 m3 piachu lub 
pospółki oraz ok. 1800 m3 kruszywa. Piach, pospółka i kruszywo będą przewożone z 
lokalnych żwirowni ciężarówkami o przeciętnej ładowności 30 Mg. Przy założeniu, że 1 m3 
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 
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wykopów lub rozplantowana w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Jej nadmiar zostanie 
wywieziony. Przewiduje się, że będzie konieczne wywiezienie ok. 1000 m3 (ok. 2000 Mg) 
ziemi na 1 elektrownię. 

Elektrownie wiatrowe są urządzeniami pracującymi w zasadzie bez wykorzystania 
surowców czy paliw. Roczne zapotrzebowanie na energię w miejscu ustawienia ze średnią 
prędkością wiatru wynosi od 4 000 do 10 000 kWh na 1 elektrownię. 
 
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 

 

Projektowana farma wiatrowa nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W trakcie eksploatacji farmy wiatrowej 
nie są stosowane materiały lub surowce mogące stanowić zagrożenie dla środowiska. 

Niezależnie od powyższego, funkcjonowanie farm wiatrowych może powodować 
powstanie potencjalnej sytuacji awaryjnej. Do zdarzeń tego typu należą awarie, których 
efektem jest pożar gondoli (przypadek odnotowany na terenie Wielkiej Brytanii) lub 
przewrócenie się wieży elektrowni. Sytuacje te jednak są ekstremalnie rzadkie, a prawidłowy 
serwis elektrowni w trakcie ich eksploatacji powinien zminimalizować ryzyko 
niebezpiecznych awarii. 

 

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ TRANSGRANICZNYCH 

 

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. 

 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO 

 

POŁOŻENIE, MORFOLOGIA, HYDROGRAFIA, WARUNKI GEOLOGICZNE, GLEBY 

 

Przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w gminie Dobrodzień, w obrebie 
miejscowości Rzędowice, Warłów, Szemrowice, w powiecie oleskim, w północno-
wschodniej części województwa opolskiego. W ujęciu regionalnym jest to Równina Opolska, 
należąca do makroregionu Niziny Śląskiej. 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. Sieć wód 
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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. 
Stawy naturalne i sztuczne zbiorniki wodne zajmują niewielkie powierzchnie, głównie  
w rejonach Dobrodzień-Gosławice i Bzinica – Pludry - Pietraszów. Na terenie gminy 
Dobrodzień wody podziemne występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. 
Południowa część gminy Dobrodzień położona jest w zasięgu występowania czterech 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 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 - wy-
stępują 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. Projektowane turbiny wiatrowe 
zostaną zlokalizowane na gruntach rolnych IVa (bleby orne średnie), IVb (gleby orne średnie) 
i V (gleby orne słabe) klasy bonitacyjnej. 
 

WARUNKI KLIMATYCZNE, STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

 

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 
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 8,0oC. Średnia temperatura w 
styczniu wynosi ok. -3oC. Średnia temperatura powietrza w lipcu wynosi 18oC. 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. 

Ocena bieżąca stanu jakości powietrza, wykonana praz Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska za rok 2010 wykazała, że dla terenu gminy Dobrodzień nie są 
przekroczone żadne wskaźniki czystości powietrza. 
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KLIMAT AKUSTYCZNY 

 
Hałas przedostający się do środowiska na obszarze gminy Dobrodzień jest pochodną 

funkcjonowania obiektów produkcyjnych i magazynowych, terenów eksploatacyjnych, baz 
transportowych, baz materiałowo – sprzętowych, rzemiosła i komunikacji.  

Najistotniejszym komunikacyjnym źródłem hałasu droga krajowa nr 46 relacji 
Kłodzko-Częstochowa. Do pozostałych źródeł hałasu komunikacyjnego należy droga 
wojewódzka nr 901 relacji Gliwice – Olesno. 

 

ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY 

 
Teren projektowanej farmy wiatrowej, ze względu na lokalizację w strefie rolno-

osadniczej z niewielkimi kompleksami zadrzewień śródpolnych, charakteryzuje się małymi 
walorami przyrodniczymi. Projektowane turbiny zlokalizowane są na terenie pól uprawnych, 
antropogenicznego siedliska, na którym nie występują notowane w gminie Dobrodzień 
chronione gatunki roślin i grzybów. 

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 dane oparte są o obserwacje oportunistyczne oraz generalną 
wiedzę o ekologii zwierząt krajobrazu rolniczego. Zbiorowisko bezkręgowców jest bardzo 
ubogie, co wynika z intensywnego, ornego użytkowania gruntów. Koncentracja osiadłych i 
migrujących płazów i gadów może mieć miejsce w dolinie Myśliny. Spośród ssaków innych 
niż nietoperze na terenie farmy stwierdzono bezpośrednio oraz pośrednio (tropy i ślady) lub 
przyjęto w oparciu o powszechność występowania populacje myszy polnej, nornika polnego, 
kreta, ryjówki aksamitnej, kuny domowej, lisa i sarny. 

 

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. 

 

 

 

 



 STRESZCZENIE NIETECHNICZNE 
 

- 10 - 

 

PRZYRODNICZE OBSZARY I OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ W TYM OBSZARY 
NATURA 2000 
 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów i obiektów chronionych. 
Najbliżej położonym obszarem chronionym jest oddalony o 11,2 km obszar NATURA 2000 
"Dolina Małej Panwi”. 
 
Do pozostałych obszarów chronionych należą: 
 
Rezerwaty 

• Cisy koło Sierakowa  – ok 6,8 km 
Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu i Zespoły Przyrodniczo-
Krajobrazowe 

• PK Lasy nad Górną Liswartą – ok 12 km 
• OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie – ok. 12 km 

• ZPK Kocia Góra – ok. 9,0 km 
Obszary Natura2000 

• SOOS Dolina Małej Panwi – ok. 11,2 km 

• OSOP Jezioro Turawskie – ok. 14,6 km 
• SOOS Łęgi w lasach nad Liswartą – ok. 12  

 

WYSTĘPOWANIE ZABYTKÓW 

 

Na obszarze projektowanej farmy wiatrowej Dobrodzień nie są zlokalizowane 
stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków bądź ujęte w ewidencji zabytków. 
Na terenie projektowanej farmy wiatrowej 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. 

 

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 
funkcjonowania farmy. W przypadku pozostałych nieruchomości zwłaszcza zabudowanych 
ich cena w stosunku do stanu aktualnego może ulec obniżeniu. 
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ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIECIA NA ETAPIE REALIZACJI I 
EWENTUALNEJ LIKWIDACJI NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY 
ŚRODOWISKA 

 

ODDZIAŁYWANIE NA FAUNĘ I FLORĘ 

 

Skala i rodzaj przedsięwzięcia sprawia, że jego ewentualne oddziaływanie na tereny 
chronione w fazie budowy ogranicza się do terenu bezpośrednio zajętego przez poszczególne 
turbiny wiatrowe i polega na przekształceniu powierzchni ziemi.  Przeprowadzona na 
potrzeby niniejszego Raportu inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała na terenach 
projektowanych elektrowni wiatrowych siedlisk cennych a tym bardziej chronionych na 
podstawie przepisów wspólnotowych i krajowych. 

Etap likwidacji przedsięwzięcia nie będzie wiązał się z negatywnym oddziaływaniem 
dla fauny i flory. Zrekultywowanie terenu po zdemontowaniu obiektów przyczyni się do 
rozwinięcia siedlisk przyrodniczych. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA TERENY PRZYRODNICZE PRAWNIE CHRONIONE 

 

Prace budowlane prowadzone przy realizacji przedsięwzięcia nie będą oddziaływać na 
tereny przyrodnicze chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie etapem przejściowym i nie będzie wiązał się z 
negatywnym oddziaływaniem dla roślin, zwierząt i siedlisk dla ochrony których utworzono 
obszary. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT KRAJOBRAZ  

 

Oddziaływanie na krajobraz w fazie realizacji, będzie miało charakter przejściowy. 
Wraz z zakończeniem prac budowlanych ustąpią uciążliwości związane z występowaniem 
sprzętu budowlanego. 

W przypadku rozbiórki turbin i właściwego przeprowadzenia rekultywacji warunki 
krajobrazowe mogą zostać przywrócone do okresu przed realizacją przedsięwzięcia. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ TERENU I GLEBY  

 

Przeobrażenia powierzchni terenu będą miały charakter nieodwracalny i będą 
związane z fizycznym naruszeniem struktury powierzchni terenu.  

W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono  możliwości wystąpienia istotnych 
negatywnych oddziaływań w odniesieniu do powierzchni ziemi i poszczególnych 
komponentów przyrodniczych z nią związanych: gleba, rzeźba, powierzchniowe utwory 
geologiczne. 
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Etap likwidacji dla komponentu środowiska jakim jest gleba powinien wiązać się z 
właściwie zaprojektowanym kierunkiem rekultywacji obszaru wcześniej użytkowanego jako 
teren lokalizacji turbin wiatrowych i placów manewrowych. Zaproponowany kierunek 
rekultywacji determinował będzie zakres i skalę prac rozbiórkowych bezpośrednio 
wpływających na nasilenie oddziaływań. 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE – EMISJA SUBSTANCJI DO 
POWIETRZA 

 

Etap budowy związany będzie głównie z wtórną niezorganizowaną emisją pyłów 
różnej granulacji oraz w mniejszym stopniu zanieczyszczeń pochodzących ze spalania ON w 
silnikach maszyn i pojazdów budowlanych. Oddziaływanie na powietrze na etapie budowy 
będzie miało charakter przejściowy. 

Na etapie likwidacji najbardziej uciążliwa będzie niezorganizowana wtórna emisja 
pyłów związana z wyburzaniem obiektów 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. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY – EMISJA HAŁASU 

 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych głównym źródłem uciążliwości będzie 
praca ciężkiego sprzętu budowlanego – głównie koparek, spychaczy, a w późniejszym etapie 
praca dźwigów. Uciążliwości te mają charakter krótkotrwały, ograniczony do czasu 
prowadzenia prac budowlanych. 

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie się charakteryzował podobnym zakresem 
oddziaływania akustycznego jak etap budowy. Istotnym elementem będą prace rozbiórkowe, 
w tym prace wyburzeniowe. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE – EMISJA 
ŚCIEKÓW 

 

Etap budowy nie będzie stanowił zagrożenia dla jakości wód podziemnych  
i powierzchniowych. Jedynymi ściekami jakie będą powstawać będą ścieki bytowe 
gromadzone w szczelnych zbiornikach. Ewentualne zagrożenia mogą wystąpić w przypadku 
awarii sprzętu budowlanego. 

Likwidacja przedsięwzięcia związana będzie z podobnymi zagrożeniami, jak w 
przypadku budowy przedsięwzięcia. Zagrożenia mogą wystąpić w skutek zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub 
złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. 
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ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE EMISJI ODPADÓW 

 

Prace budowlane są zawsze istotnym źródłem emisji odpadów. W analizowanym 
przypadku powstawać będą głównie odpady związane z budową dróg dojazdowych. Odpady 
zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie istotnym źródłem odpadów. Zasadniczo 
wszystkie prace rozbiórkowe powodują powstawanie znacznych ilości odpadów. Należy 
spodziewać się, że w największej ilości powstaną odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek. Na etapie likwidacji z uwagi na znaczne ilości odpadów należy szczególną uwagę 
zwrócić na odzysk i unieszkodliwienie odpadów. 

 

ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE EMISJI PROMIENIOWANIA  

 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych, jedynym urządzeniem wykorzystującym 
promieniowanie elektromagnetyczne, może być geodezyjna stacja przekaźnikowa GPS, 
wykorzystywana do lokalizacji punktów geodezyjnych w terenie. Urządzenie takie 
charakteryzuje się niską mocą promieniowania, nie posiadającą zdolności do wyrządzenia 
jakiejkolwiek szkody w środowisku, lub mogącej powodować jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE  LUDZI  

  

Oddziaływanie na ludzi na etapie budowy i likwidacji związane będzie ze wzmożonym 
ruchem pojazdów transportujących poszczególne elementy wiatraka i  materiały budowlane  
(na etapie budowy) lub odpady (na etapie likwidacji). Oddziaływania te będą mały charakter 
krótkookresowy i nie będą stanowić istotnych uciążliwości. 

 

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIECIA NA ETAPIE EKSPLOATACJI NA 
POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

 

ODDZIAŁYWANIE NA TERENY PRZYRODNICZE PRAWNIE CHRONIONE 

 

Uwzględniając status ochronny i odległość poszczególnych obszarów ochronnych od 
planowanej inwestycji można uznać, że nie istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego 
negatywnego oddziaływania na obszary istniejące i planowane.  
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ODDZIAŁYWANIE NA FAUNĘ I FLORĘ 

 

W ramach prac nad dokumentacją przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą w 
rejonie lokalizacji poszczególnych turbin, przeprowadzono roczny monitoring ptaków i 
nietoperzy oraz poddano analizie wpływ przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze, florę, 
grzyby, płazy, gady, ssaki, ptaki. Na terenie przewidzianym pod inwestycje nie występują 
chronione siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla wspólnoty. Teren, na którym 
projektowana jest farma wiatrowa, nie posiada istotnego znaczenia dla ptaków i nietoperzy.  

 

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT 

 

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na ograniczenie ilości 
spalanych nieodnawialnych paliw energetycznych. W efekcie wpłynie na zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i 
tlenków azotu. 

 

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KRAJOBRAZ 

 

Realizacja planowanej zabudowy zespołu elektrowni wiatrowych  spowoduje 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. 

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)  będzie 
znacząco ograniczać to oddziaływanie. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ TERENU I GLEBY  

 

W fazie funkcjonowania farmy wiatrowej nie dojdzie do zanieczyszczenia gleb. Farma 
wiatrowa jest obiektem bezemisyjnym, a więc nie będzie zachodziło zjawisko opadania pyłu, 
mogącego zanieczyszczać gleby i przenikać do wód. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE – EMISJA SUBSTANCJI DO 
POWIETRZA 

 

Z eksploatacją farm wiatrowych nie wiąże się problematyka emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Pozyskiwanie energii z wiatru przyczynia się natomiast do ograniczenia zużycia 
surowców energetycznych pochodzenia kopalnego, a tym samym wpływa na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
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ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY – EMISJA HAŁASU 

 
Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, iż projektowane przedsięwzięcie nie 

będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska, a imitowany do środowiska hałas nie przekroczy 
dopuszczalnych standardów akustycznych. Poszczególne elektrownie wiatrowe będą 
zlokalizowane w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej, a najbliższe obiekty 
budowlane, znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji będą miały charakter rolny, a więc nie 
podlegający ochronie akustycznej. Na terenach najbliższej zabudowy mieszkalnej nie będą 
przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, określone rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 
nr 120, poz. 826]. 

 
Akustyczne oddziaływanie pośrednie inwestycji, związane z wzrostem ruchu 

samochodowego (prace serwisowe), będzie miało charakter marginalny. Pomimo znacznego 
obszaru oddziaływania akustycznego inwestycji, poziom hałasu występującego w środowisku 
będzie relatywnie niski i nie spowoduje uciążliwości na terenach mieszkalnych.  

 
Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, iż projektowana farma wiatrowa nie 

będzie stanowiła zagrożenia w zakresie emisji ultradźwięków, dźwięków niskiej 
częstotliwości i infradźwięków a także wibracji. Zachowanie znacznej odległości turbin 
wiatrowych od zabudowań mieszkalnych przyczynia się do minimalizacji wszelkich 
potencjalnych uciążliwości akustycznych.  

 

ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE – EMISJA 
ŚCIEKÓW 

 

Funkcjonująca farma wiatrowa nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do wód 
podziemnych lub wód płynących – farma wiatrowa nie będzie generowała ścieków. 

 

W związku z powyższym, realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała żadnego 
wpływu na realizację celów środowiskowych, określonych dla Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych oraz Jednolitych Części Wód Podziemnych, określonych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

 

ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE EMISJI ODPADÓW 

 

Odpady powstające w wyniku prowadzenia prac serwisowych przy turbinach (oleje, 
smary, wymieniane części elektroniczne), są w całości przekazywane jednostkom 
zewnętrznym, posiadającym odpowiednie uprawnienia do gospodarowania tego typu 
odpadami. W wyniku funkcjonowania farmy wiatrowej nie powstaje zagrożenie 
niekontrolowanej emisji odpadów. 
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ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE EMISJI PROMIENIOWANIA  

 

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji w zakresie generowania pola 
elektromagnetycznego wynika, iż zarówno elektrownie wiatrowe, infrastruktura kablowa linii 
elektroenergetycznych SN, jak i istniejąca stacja transformatorowa GPZ Dobrodzień, nie będą 
stanowiły zagrożenia dla środowiska w tym zakresie. W szczególności wpływ elektrowni 
wiatrowych i linii kablowych pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w większości 
przypadków (w odległości kilkunastu metrów od tych elementów) nawet niemierzalnym. 
Poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez stację transformatorową nie 
przekroczy wartości normatywnych na terenach podlegających ochronie. Do celów 
zachowania bezpieczeństwa wystarczające są przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu 
terenu, które jednoznacznie określają dopuszczalne odległości lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie stacji transformatorowych wysokiego napięcia. 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie 
na jakość propagowanych sygnałów radiowych. Jej wpływ na odbiór programów radiowo-
telewizyjnych jak również na jakość transmisji telefonicznych i teleinformatycznych będzie 
pomijalny. W przypadku zgłaszania przez ludność problemów dotyczących odbioru transmisji 
wystarczające będzie skorygowanie ustawień anten odbiorczych lub zastosowanie 
wzmacniaczy sygnału antenowego. 

 

ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE ZJAWISK ŚWIETLNYCH  

 

Z funkcjonowaniem farm wiatrowych wiążą się dwa zjawiska świetlne. Pierwszym ze 
zjawisk jest tzw. efekt stroboskopowy (zwany również efektem dyskotekowym), polegający 
na cyklicznych, intensywnych odbiciach promieni słonecznych od poruszających się śmigieł 
elektrowni. W niekorzystnych warunkach topograficznych, gdy promienie słoneczne odbijane 
są w kierunku zabudowań mieszkalnych, nagłe, intensywne rozbłyski o częstotliwości 
powyżej 2,5Hz mogą być źródłem ataków epilepsji u osób podatnych na tego typu 
oddziaływania. Zjawisko to jest podobne do zjawiska występującego podczas używania lamp 
stroboskopowych w lokalach rozrywkowych lub zjawiska występującego podczas oglądania 
transmisji telewizyjnych z wykorzystaniem tradycyjnych kineskopów. Zjawisko to jest 
szczególnie widoczne w przypadku stosowania turbin o relatywnie niskich mocach (poniżej 
500kW), gdzie prędkość obrotowa śmigieł wynosi powyżej 50 obrotów na minutę. W 
przypadku projektowanych turbin wiatrowych, ich prędkość obrotowa zawiera się w 
przedziale od 12,8 obr/min do 15,3 obr/min. Powoduje to, że częstotliwość potencjalnych 
rozbłysków zawiera się poniżej 1Hz. Ponadto śmigła pokrywane są odpowiednimi powłokami 
matowymi, eliminującymi możliwość odbić promieni słonecznych. Powoduje to, że 
projektowane w ramach  farmy wiatrowej Lubrza elektrownie nie będą powodowały zjawiska 
stroboskopowego, a co za tym idzie, nie będą stanowiły zagrożenia w tym zakresie. 
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Drugim z często spotykanych zjawisk świetlnych, towarzyszących pracy elektrowni 
wiatrowych, jest tzw. efekt migotania cienia. Polega on na cyklicznym przesłanianiu przez 
obracające się śmigła wiatrowni promieni słonecznych, co powoduje pojawianie się 
przesuwającego cienia. Pomimo braku badań w tym zakresie, zjawisko to jest często 
definiowane przez mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie farm wiatrowych, jako 
uciążliwe, powodujące rozdrażnienia. W prawodawstwie krajowym brak jest jednak 
jakichkolwiek uregulowań w tym zakresie. W niniejszej dokumentacji posłużono się zatem 
wytycznymi niemieckimi. W celu wyznaczenia stref potencjalnego oddziaływania elektrowni 
w zakresie efektu migotania cienia posłużono się dedykowanym oprogramowaniem WindPro 
2.7 z modułem SHADOW. Zaproponowane w wytycznych niemieckich wartości 
akceptowalne odniesiono do wyników obliczeń w punktach obliczeniowych, zlokalizowanych 
na elewacjach najbliższych budynków mieszkalnych, położonych w sąsiedztwie 
projektowanych turbin wiatrowych. Po analizie obliczeń stwierdzono, że projektowana farma 
wiatrowa może stanowić źródło efektu migotania cienia. Obliczenia zostały przeprowadzone 
w 2 wariantach: 

1. Dla najgorszego mogącego wystąpić teoretycznie scenariusza, tj. sytuacji, w 
której słońce świeci bezpośrednio w całym okresie od wschodu do zachodu przy 
bezchmurnym niebie, powierzchnia łopat jest ustawiona pionowo wobec 
promieni słonecznych a elektrownia pracuje z mocą znamionową a więc 
maksymalną możliwą przez cały rok (tzw. astronomicznie potencjalny 
maksymalny czas zacienienia), 

2. Dla scenariusza realnego, tj. sytuacji w której zacienienie obliczane jest biorąc 
pod uwagę statystyczne warunki atmosferyczne występujące w danym rejonie. 
Za podstawę służą długoterminowe dane meteorologiczne pochodzące od 
państwowych służb meteorologicznych (tzw. meteorologicznie prawdopodobna 
długość czasu trwania zacienienia). 

 

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. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE  LUDZI  

 
Wnioski wynikające z prowadzonych dotychczas badań i obserwacji  dotyczących 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi zamknięto w trzech podstawowych 
punktach: 
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• 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. 

 
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.  

Przeprowadzona analiza oddziaływania farmy wiatrowej w zakresie emisji pola i 
promieniowania elektromagnetycznego również wskazuje, iż elektrownie wiatrowe są 
urządzeniami bezpiecznymi w tym zakresie. 

 

MOŻLIWOŚĆ WYSTAPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 

 

Farmy wiatrowe nie kwalifikują się do przedsięwzięć, dla których może wystąpić 
zagrożenie poważną awarią przemysłową. Niemniej jednak, w trakcie eksploatacji farmy 
wiatrowej może dojść do zdarzeń awaryjnych, takich jak zapłon gondoli lub przewrócenie 
wieży. Zdarzenia takie są niezwykle rzadkie, dodatkowo teren lokalizacji farmy wiatrowej to 
teren rolny, gdzie przebywanie ludzi jest incydentalne. 

 

ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE, BEZPOŚREDNIE, POSREDNIE, KRÓTKO 
I DŁUGOOKRESOWE ORAZ ODWRACALNE I NIEODWRACALNE 

 

Większość oddziaływań występujących w związku z realizacją przedsięwzięcia będzie 
miało charakter bezpośredni i długookresowy. Dodatkowo przekształcenia powierzchni ziemi 
będą miały charakter nieodwracalny. W zakresie oddziaływania akustycznego o 
oddziaływaniu bezpośrednim należy mówić w odniesieniu do pracy turbin wiatrowych. 
Oddziaływaniem wtórnym w tym przypadku będzie oddziaływanie akustyczne ruchu 
generowanego przez funkcjonującą farmę wiatrową. 

Czas oddziaływanie farmy wiatrowej będzie związany z czasem jej eksploatacji, 
przewidywanym na ok. 30 lat. Po tym okresie nie należy jednak spodziewać się całkowitej 
likwidacji przedsięwzięcia (aczkolwiek nie można tego również wykluczyć). Bardziej 
prawdopodobna jest modernizacja farmy wiatrowej i wymiana turbin na nowe. 
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OPIS METOD PROGNOZOWANIA 

 

Prognoza w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska  została 
przeprowadzona przy uwzględnieniu: zgromadzonej literatury i dostępnych materiałów oraz 
doświadczeń zebranych przez zespół wykonujący raport w dotychczasowych pracach nad 
dokumentami tego rodzaju. Dodatkowo w zakresie emisji hałasu wykonano modelowanie 
matematyczne a otrzymane wyniki porównano z wartościami normatywnymi. 

 

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE BĄDŹ OGRANICZENIE 
SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Przeprowadzona analiza oddziaływania farmy wiatrowej na ptaki i nietoperze 
wykazała, iż projektowana farma wiatrowa nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego. Niemniej jednak zaleca się przeprowadzenie monitoringów porealizacyjnych 
w obszarze ornitofauny i chiropterofauny, których zadaniem będzie skonfrontowanie 
wyników przeprowadzonej analizy z faktycznym wpływem przedsięwzięcia na ten obszar 
przyrody. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, podjęte zostaną odpowiednie 
działania ograniczające szkodliwe oddziaływanie (ograniczanie pracy turbin, wyłączenia 
turbin w określonych okresach czasu). 

  

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

 Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia działań kompensujących. 

 

PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH Z 
TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 
143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 Projektowane rozwiązania są z powodzeniem stosowane w krajach UE. W związku z 
realizacją przedsięwzięcia zostaną zainstalowane nowoczesne elektrownie wiatrowe 
pozwalające na efektywna produkcję energii wiatrowej. W rozdziale porównano planowane 
rozwiązania z wymaganiami ustawy i dowiedziono o ich zgodności z tymi wymaganiami.  
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KONFLIKTY SPOŁECZNE 

 

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że budowie farm wiatrowych towarzyszy 
ryzyko wystąpienia protestów i konfliktów społecznych.  Jest ono związane głównie z obawą 
o uciążliwość akustyczną turbin oraz wpływ na wartość gruntów w rejonie lokalizacji 
inwestycji. 

W przypadku projektowanej farmy wiatrowej Inwestor nie prowadził konsultacji 
społecznych, których przedmiotem miałby być wpływ przedsięwzięcia na środowisko. 
Konsultacje takie są przewidziane w trakcie trwania postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. Do chwili obecnej nie ujawniły się konflikty, społeczność 
miejscowa nie przedstawiała swoich wątpliwości dotyczących projektu, niemniej jednak nie 
można ich wykluczyć w dalszym przebiegu postępowania. 

 

POTRZEBA USTALENIA OBSZARU  OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

 

W oparciu o wyniki analiz w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a 
w szczególności na podstawie przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania się hałasu, nie 
ma stwierdzono podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

PROPOZYCJA MONITORINGU 

 

W rozdziale, na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz zaleceń autorów 
raportu, zaproponowano zakres monitoringu instalacji na etapie eksploatacji. Dotyczy on 
głównie badań hałasu, które proponuje się wykonać na etapie oddawania instalacji do 
użytkowania oraz monitoringów ornitologicznych i chiropterologicznych, które powinny być 
prowadzone co najmniej przez rok po uruchomieniu inwestycji. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że planowana inwestycja w 
wariancie wskazanym przez Inwestora jest korzystna ze względu na uwarunkowania 
społeczno-gospodarcze oraz możliwa do realizacji pod względem uwarunkowań 
przyrodniczo-środowiskowych przy uwzględnieniu zaleceń określonych w Raporcie. 
Przewidywane do zastosowania rozwiązania techniczne w przypadku ich rzetelnego i 
zgodnego z obowiązującymi normami i zaleceniami wykonania, ograniczą do 
dozwolonych wartości  negatywne oddziaływanie na środowisko. Przy ustalaniu 
poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych brano bowiem pod uwagę 
zasadę minimalizacji oddziaływań na otaczające środowisko.  

 


