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I. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych  
w raporcie w odniesieniu do każdego elementu raportu 

Raport dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej 
do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości 
Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

Inwestycja planowana na ww. działce w m. Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka realizowana jest 
przez inwestora: Enerpol Mączkowski Mieczysław, adres: Szczuka 60, 87-300 Brodnica. 

Tematem Raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jest określenie zagrożeń oraz 
sformułowanie niezbędnych działań mających na celu uwzględnienia ich wpływu na etapie budowy, 
eksploatacji oraz likwidacji inwestycji, objętych Raportem. Celem Raportu, stanowiącego niezbędny 
element postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Na podstawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
na realizację przedsięwzięcia uzyskano postanowienie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29.01.2014 r., 
znak: WIŚR.6220.1.8.2013, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 
znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, 

położonej  w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 
Postanowienie Wójta Gminy Bartniczka zostało wydane po uzyskaniu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2014 roku znak: WOO.4240.3.2014.JM 
oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko

1
,  planowana inwestycja należy do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust.1 pkt 6, tj.:  
do  instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione  
w §2 ust.1pkt 5

2
 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m. 

 
Planowana instalacja do wytwarzania energii zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii – OZE.  

Globar Wind EnergyCouncil opublikowała w lutym 2012 roczne statystyki dotyczące energetyki wiatrowej, 
z których wynika, że w 2011 r. na świecie zainstalowano elektrownie wiatrowe o mocy ponad  
41 tys. MW. Moc zainstalowanych pod koniec 2011 r. wszystkich elektrowni wynosiła 238 tys. MW. 
Produkcja energii z OZE ma poważne znaczenie dla zaspakajania podstawowych potrzeb 
społeczeństwa, jakimi jest zapotrzebowanie na energię. Wypełnia także zobowiązania międzynarodowe 
Polski wynikające z dyrektywy 2001/77/WE oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE. Produkcja 
energii z OZE i wprowadzenie jej do krajowego systemu elektroenergetycznego jest także działaniem  
o znaczeniu ponadlokalnym.  

Zgodnie z zobowiązaniami, które przyjęła na siebie Polska podpisując Traktat Akcesyjny,  
do 2010 roku 7,5% energii w krajowym bilansie zużycia energii elektrycznej brutto pochodzić miało  
ze źródeł odnawialnych.  Tymczasem w ubiegłym roku wszystkie źródła OZE wygenerowały ok. 9,3 TWh 
energii elektrycznej (według danych URE - stan na 25 stycznia 2011 r.), co przy zużyciu energii 
elektrycznej brutto na poziomie 155 TWh (dane szacunkowe PSE Operator) daje zaledwie 6% udziału 
odnawialnych źródeł energii.  

Biorąc pod uwagę formalne zużycie energii elektrycznej netto, można uznać, że Polska znalazła się  
w grupie siedmiu krajów UE, które spełniły w 2010 roku cząstkowe, niewiążące cele w zakresie produkcji 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jej udział zwiększył się z 4,3 proc. w 2008 do 7,5 proc.   
w 2010 roku. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w pierwszej połowie 2012 roku w naszym 
kraju oddano do użytku 718,354 MW instalacji OZE, z czego w II kwartale - 281,7 MW. Oznacza to,  
że potencjał energetyki odnawialnej w Polsce wynosi już ponad 3,8 GW. W całym 2011 roku w Polsce 
zainstalowano w sumie 525,62 MW odnawialnych źródeł energii. Wśród źródeł OZE w ubiegłym kwartale 
najwięcej nowych mocy - około 78% - zainstalowano w energetyce wiatrowej - w sumie 220,225 MW,  
co oznacza, że w Polsce mamy już 2188,9 MW farm wiatrowych, a "wiatrówka" posiada już około 58% 
udziału w zainstalowanych mocach OZE w Polsce. 

                                                        
1 - Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.   
2
 - instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni 

nie mniejszej niż 100 [MW]….  
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Polska musi, zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, osiągnąć 15 proc. udziału odnawialnych źródeł  
w zużyciu końcowym energii do 2020 roku, ale już dziś wiemy, że bez przyspieszenia w tej dziedzinie 
pozyskiwania energii, osiągnięcie tego limitu będzie niemożliwe. 

1. Opis planowanego przedsięwzięcia 

1.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji lub użytkowania 

Inwestycja planowana jest na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, położonej   
w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

 W ramach przedsięwzięcia, projektuje się budowę 1 elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika (V)  
do 60 m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na poziomie do 80 [m] od poziomu terenu, jako jednostki 
wytwórczej energii elektrycznej o mocy (P) do 1000 [kW]. Całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nad 
poziomem terenu wynosić będzie do 115 [m]. 

Maszt elektrowni zostanie usytuowany na zbrojonym fundamencie betonowym o średnicy do 16 m 
pod ziemią i około 6 m nad ziemią z ewentualnym cokołem fundamentowym. Grubość fundamentu 
wyniesie ok. 2,50 m. 

Przewiduje się łuki R 30 i R 15. Droga dojazdowa połączona będzie z istniejącą drogą publiczna 
(gminną) w miejscu istniejącego zjazdu. Przy turbinie zrealizowany będzie plac manewrowy. W ramach 
inwestycji nie przewiduję się miejsc parkingowo-postojowych. 

Linia energetyczna kablowa średniego napięcia wraz stacją transformatorową (pomiarową) 
(kontener o wymiarach około 5x4 m) położona będzie przy elektrowni. 

Powierzchnia łączna przeznaczona pod inwestycję będzie wynosiła około  
200m

2
. Teren lokalizacji elektrowni wiatrowej charakteryzuje tereny o różnej charakterystyce 

zagospodarowania - w przeważającej większości tereny w postaci pól uprawnych, sadów, dróg lokalnych, 
tereny z roślinnością przeważnie niską i incydentalnie wysoką. Teren przewidziany pod inwestycje 
stanowi użytek rolny sklasyfikowany, jako; RIVa. Działka przewidziana pod inwestycje nadal będzie 
mogła być wykorzystywana do produkcji (uprawy) rolnej. Poza terenem zajętym przez wieżę i urządzenia 
naziemne. 

Na obecnym etapie procesu projektowego Inwestor nie jest w stanie określić czy planowana turbina 
wiatrowa będzie nowa czy używana. W obu przypadkach instalacja będzie spełniała wymagania 
obowiązujących standardów technicznych i zapewni bezpieczno środowiska oraz zdrowia publicznego. 

1.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej 
przy wykorzystaniu siły wiatru  ze względu na ochronę środowiska należy zaliczyć:   

 
 brak zużycia  wody i wytwarzania ścieków przemysłowych, 
 brak zorganizowanych  i niezorganizowanych emisji gazów i pyłów do powietrza,   

w tym również emisji gazów cieplarnianych, lotnych związków organicznych 
(LZO) oraz  związków zubożających warstwę ozonową (szwo), 

 procesy produkcyjne realizowane przez instalację ze względu na ich rodzaj  
i skalę, nie powodują istotnego zanieczyszczenia poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (instalacja nie wymaga pozwolenia 
zintegrowanego), 

 charakter procesu wytwarzania energii elektrycznej i nie powoduje zaliczenia 
elektrowni wiatrowej do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

 w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych wytwarzane są odpady 
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 

 elektrownie wiatrowe są źródłem hałasu o wysokim poziomie dźwięku oraz 
wibracji, 

 instalacja elektrowni wiatrowej może stanowić przeszkodę na trasie przelotu 
ptaków, nietoperzy,  

 elektrownia wiatrowa jako obiekt o dużej wysokości i kontrastowym kolorze  
w stosunku do tła nieba oraz powierzchni ziemi z różnymi formami jej 
użytkowania, dodatkowo z będącymi w ruchu śmigłami, wpływa na krajobraz, 
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stanowiąc znaczącą dominantę krajobrazową,  
 działalność związana z eksploatacją instalacji wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej energię wiatru nie jest kwalifikowana do działalności 
stwarzającej ryzyko szkody w środowisku.  

 
Zestawienie głównych cech charakterystyczne procesów wytwarzania energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu siły wiatru  przedstawiono w tabeli nr 1.  
Tabela 1 

Lp. 
Cecha procesu produkcyjnego  

 (eksploatacja instalacji) 
Identyfikacja 

TAK/NIE
 

1 2 3 

1 Zużycie wody                       NIE 

2 
 
 
 

Wytwarzanie ścieków : 
               -  bytowych   
               -  przemysłowych  
               -  wody opadowe i roztopowe    

 
                    NIE 
                    NIE 
TAK 

3 
 
 
 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza  : 
               - gazy  
               - gazy cieplarniane (CO2, CO, CH4 ) 
               - pyły  
               - związki złowonne   
               - lotne związki organiczne (LZO) i szwo 

 
                    NIE 
                    NIE   
                    NIE 
                    NIE 
                    NIE 

4 
 
 
 

Emisja hałasu : 
              - źródła zewnętrzne   
              - źródła wewnętrzne   
 

TAK 
TAK 
 

5 
 
 
 

Wytwarzanie odpadów : 
              - odpady niebezpieczne  
              - odpady inne niż niebezpieczne  
              - zmieszane odpady komunalne   

TAK 
TAK 
                   NIE 

6 
 
 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej : 
             - duże ryzyko  
             - zwiększone ryzyko  

                   NIE 
                   NIE  

7 
Działalność stwarzająca ryzyko szkody w 
środowisku                     NIE 

8  
 

Stosowanie substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska  

                   NIE 
 

9 Oddziaływanie na zdrowie ludzi                     NIE 

10 
 
 
 
 
 
 

Inne oddziaływania : 
             - wibracja                                                        
             - promieniowanie elektromagnetyczne  
               niejonizujące   
             - promieniowanie elektromagnetyczne    
               jonizujące 
             - powierzchnia ziemi  
             - krajobraz  
             - awifauna, nietoperze 
             - efekty świetlne 

 
TAK 
TAK 
 
                   NIE 
 
                   NIE 
TAK 
TAK 
TAK 

1.3. Przewidywane ilości i rodzaje zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia 

Podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia powstaną następujące ilości i rodzaje 
zanieczyszczeń (jedna elektrownia wiatrowa): 

 
Tabela 2 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia  Ilość [jednostka miary] 

1 2 3 

1 Ścieki bytowe   Nie występują 

2 Ścieki przemysłowe  Nie występują 

3 Wody opadowe  300 [m
3
/rok] 
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Lp. Rodzaj zanieczyszczenia  Ilość [jednostka miary] 

1 2 3 

4 Emisja pyłów  Nie występuje 

5 Emisja gazów, w tym cieplarnianych  Nie występuje 

6 Emisja lotnych związków organicznych  Nie występuje 

7 
 

Uwalnianie substancji niszczących warstwę 
ozonową  
 

Nie występuje 
 

8 Emisja odpadów niebezpiecznych 0,05 [Mg/rok] 

9 Emisja odpadów innych niż niebezpieczne 0,06 [Mg/rok] 

10 Emisja zmieszanych odpadów komunalnych Nie występuje 

11 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
niejonizujące  
 

Występuje  
 

12 
 

Jonizujące promieniowanie elektromagnetyczne  
 

Nie występuje 
 

13 Emisja hałasu do otoczenia   Występuje 

14 Wibracja  Występuje 

15 Migotanie cieni, efekt stroboskopowy Występuje 

2. Opis elementów przyrodniczych 

W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

3
. Ze względu na odległość od obszarów 

chronionych nie występuje prawdopodobieństwo znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary 
podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Jednocześnie, planowane 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza elementami przyrodniczymi środowiska wymienionymi  
w  art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

4
, 

tj. poza obszarami Natura 2000.  
Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenach obrębu Świerczyny, w miejscowości 

Nowe Świerczyny,  gmina Bartniczka, w województwie kujawsko-pomorskim.  
Gmina Bartniczka położona jest we wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego w 

powiecie brodnickim. Ma kształt wydłużony z kierunku południowo - zachodniego na wschód. 
Maksymalna szerokość obszaru gminy wynosi ok. 6 km, a długość ok. 21 km. Sąsiaduje od północy z 
gminą Brzozie, od południowego zachodu z gminą Brodnica, od południa z gminą Świedziebnia i od 
południowego wschodu z gmina Górzno. Niewielki odcinek granicy wschodniej jest zarazem granicą 
województw : Kujawsko - Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Według podziału fizyczno - 
geograficznego Polski obszar gminy leży na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Garbu Lubawskiego, 
zaś jej północny fragment leży w granicach Doliny Drwęcy.  

Najbliżej zlokalizowanym od inwestycji obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony 
siedlisk położony w odległości około 3,28 [km] od północnej granicy działki: obszar oznaczony symbolem 
PLH280001 Dolina Drwęcy. 

Poniżej przedstawiono odległości planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce 
o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. od 
elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie 
przyrody. Wszystkie poniżej wymienione obiekty chronione i przyrodnicze znajdują się poza zasięgiem 
istotnych oddziaływań rozpatrywanej inwestycji. 

Tabela 3 

Nazwa chronionego elementu przyrody i odległość od instalacji elektrowni  

Obszary chronionego krajobrazu Doliny Drwęcy 2,55 [km] 

Rezerwaty przyrody – „Jad Grądowy Cielęta” 3,26 [km] 

Brodnicki Park Krajobrazowy 3,26 [km] 

Obszar Natura 2000 - Dolina Drwęcy PLH280001 3,28 [km] 

                                                        
3
 - Dz. U. 2013 r., poz. 627, ze zm. 

4 - Dz. U. 2013 r., poz. 1235, ze zm. 
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Nazwa chronionego elementu przyrody i odległość od instalacji elektrowni  

Obszar Natura 2000 - Bagienna Dolina Drwęcy 
PLB040002 

4,39 [km] 

3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

W bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia w obrębie Nowe Świerczyny, gmina 
Bartniczka, nie występują obiekty oraz tereny objęte ochroną na podstawie przepisów  
o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). W zakresie archeologicznych dóbr kultury  
w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane 
stanowiska archeologiczne. 

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, 
w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka znajdują się następujące zabytki wpisane do Rejestru 
zabytków województwa kujawsko - pomorskiego, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu: 

 Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla - murowany, z 1912 roku i cmentarz z końca XIX 
wieku 

 oddalony ok. 1,5 [km] od planowanej elektrowni wiatrowej na działce nr  277/2 obręb Świerczyny,  
m. Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

 Ponieważ wykazane w raporcie oddziaływanie planowanej elektrowni wiatrowej wynosi  
ok. 0,3 [km], to można uznać, że eksploatacja ww. instalacji nie będzie miała negatywnego wpływu  
na istniejące zabytki.  

4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia 

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia przewiduje się min. następujące skutki dla 
środowiska: 

 wystąpi konieczność realizacji przedsięwzięcia w miejscu o mniej dogodnym dostępie  
do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej (odbiór energii elektrycznej), lub  
w pobliżu elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody,  

 w celu pozyskania energii może powstać emisyjne źródło energii (energia  
z konwencjonalnych źródeł zasilanych paliwami stałymi, ciekłymi lub gazowymi),  
co spowoduje znaczące wieloelementowe oddziaływanie na środowisko,  

 teren lokalizacji elektrowni wiatrowej charakteryzuje monotonny krajobraz pól uprawny, bez 
istotnego znaczenia przyrodniczego, który pozostanie w stanie istniejącym.  

 
Zaniechanie realizacji przedmiotowego projektu polegającego na budowie elektrowni wiatrowej  

w obrębie Świerczyny, pozostawi stan środowiska przyrodniczego na dotychczasowym poziomie. 
Ponadto odstąpienie od planowanego przedsięwzięcia spowoduje utratę dochodu z tytułu dzierżawy dla 
rolników udostępniających tereny pod elektrownie wiatrową oraz dla budżetu gminy Bartniczka - podatek 
od nieruchomości. Nie podejmowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej 
według rozpatrywanego wariantu będzie skutkowało nie wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.  
W dalszej perspektywie będzie pogłębiało zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szkodliwymi 
gazami takimi jak: tlenek węgla CO, tlenki azotu - NOx, dwutlenek siarki – SO2 czy też gazami 
cieplarnianymi takimi jak: dwutlenek węgla CO2 wprowadzanymi do środowiska wskutek spalania paliw 
kopalnych przez elektrownie konwencjonalne.  
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5. Opis analizowanych wariantów 

5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny 

Rozpoczynając prace przygotowawcze planowanego przedsięwzięcia związane z wyborem 
lokalizacji elektrowni wiatrowej, inwestor brał pod uwagę następujące główne elementy: 

 
 odpowiednie warunki aerodynamiczne terenu oraz siłę i częstotliwość wiatrów;  
 możliwość przyłączenia elektrowni do sieci przesyłowej; 
 integralność i dostępność komunikacyjną terenu inwestycji; 
 techniczną możliwość dostarczenia elementów konstrukcji wiatraków (drogi 

dojazdowe o odpowiednich parametrach bez barier takich jak wąskie i niskie 
przejazdy pod wiaduktami, ostre zakręty pomiędzy budynkami itp.);  

 możliwość wykupienia lub wieloletniej dzierżawy gruntów; 
 brak znaczących konfliktów przyrodniczo-przestrzennych oraz społecznych. 

 
Proponowany przez wnioskodawcę wariant budowy elektrowni wiatrowej wraz z elementami 

towarzyszącymi (układ zabezpieczeń, sterowanie i sygnalizacja, stacja transformatorowa) jest optymalny 
ze względów energetycznych, ekonomicznych jak również społecznych. Ponadto wybrany wariant 
spełnia warunki uwzględniające środowisko naturalne. Funkcjonowanie elektrowni wiatrowej  
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów imisji hałasu w środowisku.  

Racjonalny wariant alternatywny to budowa  dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,5 MW  
i wysokości wieży około 60[m]. 

5.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 
znamionowej wytworzonej energii do 1000 [kW], średnicy wirnika do 60 [m] i wysokości zawieszenia 
wirnika na poziomie do 80 [m]. 

 
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska został szeroko zaprezentowany w niniejszym raporcie. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia w proponowanym wariancie nie eliminuje prowadzenia 
działalności rolniczej (uprawy rolne) w rejonie działek, na których zostanie rozmieszczona elektrownia 
wiatrowa. Wybór typu (producenta) elektrowni wiatrowej nie ma znaczącego wpływu na oddziaływanie  
na środowisko, co wynika ze zbliżonych parametrów technicznych produkowanych elektrowni 
wiatrowych. O oddziaływaniu na środowisko decyduje poziom generowanego hałasu, który jest podobny 
dla elektrowni wiatrowych o średnich mocach (elektrownia proponowane przez wnioskodawcę o mocy  
do 1000 [kW]). Planowana do realizacji turbina położona jest na terenach rolnych.  
        W pobliżu miejsca usytuowania siłowni wiatrowej  (tj. w odległości mogącej stanowić zagrożenie dla 
cennych elementów przyrodniczych) nie stwierdzono obecności siedlisk chronionych.  

 
Przewidywany efekt ekologiczny planowanego przedsięwzięcia przy realizacji wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska  to uniknięcie w ciągu roku emisji co najmniej  428 Mg
5
 dwutlenku 

węgla – gazu odpowiedzialnego za efekt ocieplania się klimatu oraz uniknięcie wytworzenia znaczącej 
ilości odpadów stałych (ok. 37 Mg/rok odpadów z procesów termicznych podgrupy 10 01 ). 

6.  Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko (metoda indeksowa) 

Do celów porównawczych poddano analizie następujące warianty realizacji, eksploatacji oraz 
likwidacji instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru:  

 
 proponowany przez wnioskodawcę, 
 racjonalny wariant alternatywny, w tym wariant lokalizacyjny zwiększający odległość   

                                                        
5 - w zależności od efektywnej pracy elektrowni w ciągu roku – wyliczenia autora   
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zamierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej,   
 wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

 
Porównanie wymiernych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia dla wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu 
alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska przedstawiono w tabelach nr 4 - 6. 

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę - realizacja 1 szt. elektrowni wiatrowej  
o łącznej mocy do 1000 [kW] 

Tabela 4 

Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

 

1 2 3 

1 Powierzchnia ziemi   (odpady) 1 

2 Krajobraz  3 

3 Środowisko wodne  1 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)  1 

5 Walory przyrodnicze  2 

6 Walory kulturowe  1 

7 Klimat lokalny  1 

8 Powietrze atmosferyczne  1 

9 Klimat akustyczny  3 

10  Możliwość wystąpienia awarii   2 

11  Zdrowie ludzi  2 

12 
 

Wzajemne oddziaływanie między elementami  
środowiska 2 

13  Oddziaływanie transgraniczne na środowisko  1 

Łączna ocen oddziaływania na środowisko ∑  21 

6.2. Racjonalne warianty alternatywne 

6.2.1. Realizacja elektrowni konwencjonalnej o mocy ok. 1000 [kW] zasilanej węglem kamiennym    
Tabela 5 

Lp. 
 

Element środowiska  
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

 

1 2 3 

1 Powierzchnia ziemi (odpady)   4 

2 Krajobraz  3 

3 Środowisko wodne  2 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1 

5 Walory przyrodnicze  2 

6 Walory kulturowe  1 

7 Klimat lokalny  2 

8 Powietrze atmosferyczne  3 

9 Klimat akustyczny  2 

10  Możliwość wystąpienia awarii   3 

11  Zdrowie ludzi  2 

12 
 

Wzajemne oddziaływanie między  elementami  
środowiska 3 
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Lp. 
 

Element środowiska  
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

 

1 2 3 

13 Oddziaływanie  transgraniczne na środowisko  1 

Łączna ocena oddziaływania na środowisko ∑  29 

 
6.2.2. Budowa jednej elektrowni wiatrowej i pozostawienie istniejących 4 elektrowni wiatrowych   

 
Tabela 6 

Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

1 2 3 

1 Powierzchnia ziemi   (odpady) 1 

2 Krajobraz  3 

3 Środowisko wodne  1 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)  2 

5 Walory przyrodnicze  3 

6 Walory kulturowe  1 

7 Klimat lokalny  1 

8 Powietrze atmosferyczne  1 

9 Klimat akustyczny  4 

10  Możliwość wystąpienia awarii   3 

11  Zdrowie ludzi  2 

12 
 

Wzajemne oddziaływanie między elementami  
środowiska 2 

13  Oddziaływanie transgraniczne na środowisko  1 

Łączna ocen oddziaływania na środowisko ∑  25 

6.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska - realizacja elektrowni wiatrowej  
o łącznej mocy do 1000 [kW] 

Tabela 7 

Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

1 2 3 

1 Powierzchnia ziemi   (odpady) 1 

2 Krajobraz  3 

3 Środowisko wodne  1 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)  1 

5 Walory przyrodnicze  2 

6 Walory kulturowe  1 

7 Klimat lokalny  1 

8 Powietrze atmosferyczne  1 

9 Klimat akustyczny  3 

10  Możliwość wystąpienia awarii   2 

11  Zdrowie ludzi  2 

12 
 

Wzajemne oddziaływanie między elementami  
środowiska 2 

13  Oddziaływanie transgraniczne na środowisko  1 

Łączna ocen oddziaływania na środowisko ∑  21 
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 X  - 
waga analizowanego elementu : 

 
 oddziaływanie nie występuje                                                                                                            -   1 pkt  
 oddziaływanie występuje  w minimalnym zakresie – słabe                                                              -   2 pkt 

 oddziaływanie występuje  w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga monitorowania  -   3 pkt   
 oddziaływanie występuje w stopniu  pogarszającym                                                                        -   4 pkt  
 oddziaływanie stanowi  istotne zagrożenie  lub oddziaływanie transgraniczne                                -   5 pkt  

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem 
jego oddziaływania na środowisko 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu stworzenie nowego źródła energii 
elektrycznej, generowanej przez turbinę wykorzystującą siłę wiatru i pośrednio służyć będzie wypełnieniu 
zobowiązań Polski w zakresie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 
energetycznym kraju do 15% w perspektywie do roku 2020 i 20% w roku 2030). Osiągnięcie powyższych 
wskaźników wymaga m.in. budowy w Polsce odnawialnych źródeł emisji, w tym elektrowni wiatrowych.  

Rozwój instalacji wykorzystujących tzw. odnawialne źródła energii (w tym energii wiatru) zapisany 
został także jako jeden z sześciu głównych - priorytetowych kierunków opracowanej przez Ministra 
Gospodarki w 2009 r. nowej Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Ostateczna decyzja o lokalizacji 
instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na danym terenie, 
uzależniona jest od wielu czynników i wymaga jednoczesnego spełniania konkretnych warunków, w tym 
również wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Niemożność spełnienia 
któregokolwiek z nich, eliminuje zasadniczo możliwość realizacji inwestycji.  

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to wariant proponowany przez wnioskodawcę  
i uwzględniający uwarunkowania ornitologiczne, dotyczący realizacji i eksploatacji jednej elektrowni 
wiatrowej o mocy do 1000 [kW] o średnicy wirnika do 60 [m] i wysokości zawieszenia wirnika na poziomie  
do 80 [m]  na terenie działki o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe 
Świerczyny, gm. Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie. 

Wariant zaprezentowany w niniejszym opracowaniu  zapewnia najmniej kolizyjny układ w stosunku 
do istniejącej zabudowy oraz krajobrazu, ponadto jest najbardziej racjonalny ze względu  
na zlokalizowaną w pobliżu elektrowni  infrastrukturę techniczną (drogi, instalacje elektryczne).  

W realizowanym wariancie elektrownia zostanie wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia 
ekologiczne,  gwarantujące nie przekraczanie  standardów jakości środowiska – poziomu hałasu  
na obszarach objętych standardami akustycznymi.   

Przy uzasadnieniu proponowanego przez wnioskodawcę wariantu do celów porównawczych 
poddano analizie następujące warianty: 

 proponowany przez wnioskodawcę 
 racjonalny wariant alternatywny, 
 najkorzystniejszy dla środowiska. 

W tabelach nr 8 i nr 9  określono przewidywane oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska 
planowanego przedsięwzięcia zrealizowanego według wariantu najkorzystniejszego (proponowanego 
przez wnioskodawcę) i racjonalnego wariantu alternatywnego na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. 
Podstawowym kryterium oceny jest uzyskanie energii elektrycznej przy zastosowaniu instalacji 
wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energii wiatru w sposób możliwy do wykonania  
z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypełnienia 
założonego przez wnioskodawcę celu.  

Zaznacza się, że analiza wskaźnikowa przedstawiona w tabelach 8 i 9 obejmuje wnioski zawarte 
w opracowaniach dotyczących wpływu przedsięwzięcia na awifaunę oraz wnioski zawarte  
w Raporcie z monitoringu chiropterologicznego.  

 
Tabela 8 

Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Wariant proponowany przez 
wnioskodawcę  

1 szt. turbiny wiatrowej  o mocy 
do 1000 [kW]  

Racjonalny wariant alternatywny  
Elektrownia konwencjonalna  

o mocy do 1000  [kW] opalana 
węglem kamiennym  

Budowa Eksploatacja Likwidacja Budowa Eksploatacja Likwidacja 

Waga analizowanego elementu w skali  
5 punktowej   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Powierzchnia ziemi , odpady 1 2 1 3 4 3 

2 Krajobraz  2 2 1 1 1 1 
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Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Wariant proponowany przez 
wnioskodawcę  

1 szt. turbiny wiatrowej  o mocy 
do 1000 [kW]  

Racjonalny wariant alternatywny  
Elektrownia konwencjonalna  

o mocy do 1000  [kW] opalana 
węglem kamiennym  

Budowa Eksploatacja Likwidacja Budowa Eksploatacja Likwidacja 

Waga analizowanego elementu w skali  
5 punktowej   

3 Środowisko wodne  1 1 1 2 3 2 

4 
Środowisko biotyczne (warunki 
siedliskowe)  

2 
 

2 
 

2 
 

2 2 2 

5 Walory przyrodnicze  2 2 1 1 1 1 

6 Powietrze atmosferyczne  2 1 2 3 4 3 

7 
Klimat akustyczny – powierzchnia 
oddziaływania hałasu 

1 
 

3 
 

1 
 

1 2 1 

8  Możliwość wystąpienia awarii   1 1 1 2 2 2 

9  Zdrowie ludzi  1 1 1 1 2 1 

10 
 

Wzajemne oddziaływanie między 
elementami  środowiska 

2 
 

2 
 

2 
 

2 3 2 

Łączna ocen oddziaływania na środowisko 45 60 

 oddziaływanie nie występuje                                                                                                            -   1 pkt  

 oddziaływanie występuje  w minimalnym zakresie – słabe                                                              -   2 pkt 
 oddziaływanie występuje  w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga monitorowania  -   3 pkt   
 oddziaływanie występuje w stopniu  pogarszającym                                                                       -   4 pkt  

 oddziaływanie stanowi  istotne zagrożenie  lub oddziaływanie transgraniczne                               -   5 pkt  

 
Wskazanie realizacyjne uwzględniające ocenę oddziaływania na środowisko na poszczególnych etapach 
przedsięwzięcia.   

Tabela 9 

Lp. 
 

Zakres oddziaływania 
przedsięwzięcia  

 

Zalecany sposób 
postępowania przy realizacji 

przedsięwzięcia  
 

Suma punktów  
w   skali  

150 punktowej  
 

1 2 3 4 

1 
 

przedsięwzięcie stwarza zagrożenie 
dla środowiska 

 

nie powinno być realizowane w 
rozpatrywanym wariancie  

 

od  111 do 150  
 
 

2 
 
 

przedsięwzięcie wpłynie na 
pogorszenie stanu środowiska 

 

 

realizacja wymaga  zastosowania 
dodatkowych zabezpieczeń 

ekologicznych   

 
od 81 do 110  

 

3 
 

przedsięwzięcie oddziałuje na 
środowisko w sposób 

dopuszczalny(nie są przekraczane 
standardy i wartości odniesienia) 
 

realizacja możliwa przy 
wprowadzeniu monitoringu lub 

zmian konstrukcyjnych instalacji 
 
 

od  51 do 80  
 
 

4 
 

przedsięwzięcie oddziałuje na 
środowisko w sposób nieznaczący 

(słaby) 

 

realizacja możliwa przy 
zastosowaniu zabezpieczeń  

przedstawionych w raporcie 

 
od  31 do 50  

 

5 
 
 

nie stwierdza się wymiernego 
oddziaływania na środowisko  (bardzo 

słabe) 

 

realizacja możliwa bez 
dodatkowych uwarunkowań  

 

 

od 1 do 30  
 
 

Wyliczona suma punktów dla  wariantu najkorzystniejszego 45 

Wyliczona suma punktów dla  racjonalnego wariantu alternatywnego  60 

 

Ponieważ sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia realizowanego według wariantu: 
 proponowanego przez wnioskodawcę jest nieznaczące (słabe) - budowa możliwa 

przy zastosowaniu zabezpieczeń przedstawionych w raporcie, 
 racjonalnego  wariantu alternatywnego -  budowa wymaga zastosowania 

dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych w postaci instalacji do kompleksowej 
obróbki spalin, instalacji do zagospodarowania odpadów paleniskowych oraz  
monitoringu poziomu emisji,  
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to można uznać, że  proponowana przez wnioskodawcę lokalizacja 1 szt., elektrowni wiatrowej o mocy 
znamionowej wytworzonej energii do 1000 [kW] na terenie działki o nr ewidencyjnym 277/2 obręb 
Świerczyny, położonej  w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka wraz z drogami dojazdowymi, 
łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury, nie będzie 
stanowiła  zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego. Wariant proponowany przez wnioskodawcę 
jest najkorzystniejszy dla środowiska w rozumienia zasady zrównoważonego rozwoju.  

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia  
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania  
na środowisko 

8.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Podstawowym celem sporządzonego Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  
na środowisko jest wskazanie w jaki sposób realizacja planowanego przedsięwzięcia przekształci 
środowisko i w jakim stopniu naruszy zasady prawidłowej gospodarki zasobami. Ze względu na dużą 
złożoność zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających  
z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Poważną trudnością przy unifikacji 
metod prognozowania i wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko jest : 

- brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian w środowisku i związana z tym 
niepewność,  

- brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego, 

Przy sporządzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania: 

 identyfikacja: na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz 
warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione  
w ocenie, 

 prognoza: wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono 
przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze), 

 ocena: za pomocą różnych metod i technik (wykazy, tabele) oceniono informacje uzyskane  
w dwóch pierwszych segmentach.  

 
Oceny poszczególnych form oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonuje się  

na podstawie ich rozmiarów i znaczenia w stosunku do norm, przepisów i dyrektyw oraz przez określenie 
stosunku kosztu do zysku, biorąc pod uwagę zasadę zrównoważonego rozwoju.  

Wynik zostaje zaprezentowany w formie listy lub tabeli, bez konieczności opracowywania zbiorowej 
oceny. Ponadto w ocenach zawartych w tabelach przypisuje się wskaźnikowi odpowiednią wagę 
wyrażoną  w skali punktowej.  

 
Metoda zastosowana w niniejszym raporcie pozwala na ukierunkowanie szczegółowej analizy  

na jeden lub kilka elementów środowiska, znaczących dla rozpatrywanego przedsięwzięcia (np. hałas 
przy elektrowni wiatrowej). Zastosowana metoda umożliwia przeprowadzenie podstawowej oceny 
oddziaływań  przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i wyznacza kierunki 
dalszych ocen w przypadku nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia analizy 
porealizacyjnej.  

8.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 
wynikające z : 

a)istnienia przedsięwzięcia :  
 

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco  
oddziaływać na środowisko, związane z istnieniem przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli nr 10.  
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Oszacowania potencjalnych oddziaływań z oznaczeniem symbolami:  
L   - lokalne ,  
R - regionalne ,   
Z    - oddziaływanie znaczące,  

NZ - oddziaływanie nieznaczne   
X    - oddziaływanie występuje ,  -    
-     -  brak oddziaływania,  

O    - oddziaływanie pomijalnie małe, 
NO  - nieodwracalne,  
D     - długotrwałe,   

K    –  krótkotrwałe, 
OD  - odwracalne.  

Tabela 10 

Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

 
l. 

 

Wody powierzchniowe 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2. 

 

Wody podziemne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3. 

 

Jakość powietrza 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- - 

 

- - 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

X - 

 
4. 

 

Klimat lokalny 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
5. 

 

Klimat akustyczny (hałas i wibracje) 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

X 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
6. 

 

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 

odpady) 

 

 

- 

 

X 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

7. 

 

Lasy (uniknięcie emisji CO2) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 
8. 

 

Fauna, flora, krajobraz 

 

- 

 

X x 

 

- 

 

X - 

 

X - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
9. 

 

Przestrzenne i punktowe formy ochrony 

przyrody – Natura 2000  

 

- 

 

X X - 

 

X - 

 

X - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10. 

 

Awarie  

 

- 

 

x 

 

X - 

 

X - 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 

 
1. 

 

Zdrowie ludzi, mobilność zakładu 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2. 

 

Zatrudnienie 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. 

 

Dobra materialne i kulturalne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 
Wzajemne oddziaływanie  

 
a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze  

 

 

x 

 

- - x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
b)powierzchnia ziemi  

 

- 

 

X x - X - 

 

X - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 c)dobra materialne, zabytki i kultury 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 
b) wykorzystania zasobów środowiska  
 

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  
znacząco oddziaływać na środowisko, związane  z wykorzystaniem  zasobów środowiska  przedstawiono 
w tabeli nr  11.  

Tabela 11 

Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

 
l. 

 

Wody powierzchniowe 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2. 

 

Wody podziemne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3. 

 

Jakość powietrza 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- - 

 

- - 

 

- x 

 

- 

 

- 

 

X - 

 
4. 

 

Klimat lokalny 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

X - 

 
5. 

 

Klimat akustyczny (hałas i wibracje) 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
6. 

 

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 
odpady) 

 

 

- 

 

X 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

7. 

 

Lasy 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 
8. 

 

Fauna, flora, krajobraz 

 

- 

 

X - 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
9. 

 

Przestrzenne i punktowe formy ochrony 
przyrody – Natura 2000  

 

- 

 

X - 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
10. 

 

Awarie  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Wzajemne oddziaływanie  

 
a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze  

 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
b)powierzchnia ziemi  

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 c)dobra materialne, zabytki i kultury 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
 
c) emisji  
 

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, związane  z emisją  przedstawiono w tabeli  nr  12.  

 
Tabela 12 

Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

 
l. 

 

Wody powierzchniowe 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2. 

 

Wody podziemne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3. 

 

Jakość powietrza 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x - 

 

- 

 

x 

 

- 

 
4. 

 

Klimat lokalny 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
5. 

 

Klimat akustyczny (hałas i wibracje) 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
6. 

 

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 
odpady) 

 

 

- 

 

X 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 
7. 

 

Lasy 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 
8. 

 

Fauna, flora, krajobraz 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
9. 

 

Przestrzenne i punktowe formy ochrony 

przyrody – Natura 2000  

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
10. 

 

Awarie  

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 

 
1. 

 

Zdrowie ludzi, mobilność zakładu 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
2. 

 

Zatrudnienie 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 
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Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3. 

 

Dobra materialne i kulturalne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 
Wzajemne oddziaływanie  

 
a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze  

 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
b)powierzchnia ziemi  

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 c)dobra materialne, zabytki i kultury 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 

9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensacje przyrodniczą, negatywnych oddziaływań na środowisko  
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000  
oraz integralność tego obszaru 

Planowane przedsięwzięcie zostanie usytuowane poza obszarem chronionym elementami 
środowiska objętymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w odległości około  
3,28 [km] od północnej granicy działki: obszar oznaczony symbolem PLH280001 Dolina Drwęcy. 

Nie przewiduje się wpływu planowanej  elektrowni wiatrowej na obszary Natura 2000 i pozostałe 
formy ochrony przyrody. 

Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji jednej 
elektrowni wiatrowej wprowadzone zostaną rozwiązania technologiczne i organizacyjne spełniające 
wymagania najbardziej efektywnej techniki w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony 
środowiska jako całości (najlepsza technika). Proces technologiczny produkcji energii elektrycznej, przy 
wykorzystaniu siły wiatru jest rozwiązaniem bezściekowym (ścieki socjalno-bytowe i ścieki przemysłowe  
nie występują), nie powodującym emisji pyłów i gazów do powietrza, nie oddziałuje na wody podziemne  
i powierzchniowe, nie stwarza zagrożenia wystąpienia awarii. 
      Według kryteriów stosowanych w ocenie ryzyka planowanej inwestycji na awifaunę, zebrane dane 
wskazują, że projekt inwestycji może być realizowany w planowanej lokalizacji i nie będzie wywierał 
istotnego negatywnego wpływu na populację ptaków przy założeniu, że tereny wyznaczone jako cenne 
dla ptaków, pozostaną wolne od zainwestowania.  
     Teren projektowanej elektrowni wiatrowej nie jest terenem atrakcyjnym dla chiropterofauny  
i nie stanowi obszaru o wyjątkowych walorach siedliskowych.  
Należy stwierdzić, że analizowany obszar ze względów przyrodniczych może stanowić miejsce pod 
lokalizacje elektrowni wiatrowej. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na 
przedmioty ochrony najbliższych  obszarów Natura 2000 – Dolina Drwęcy.  

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji ptaków z elektrowniami wiatrowymi, na planowanej instalacji  
zostaną zamontowane typowe  oznaczenie przeszkodowe,  obejmujące oznakowanie podwójne: nocne 
oraz dzienne. Jako oznakowanie nocne przyjmuje się jako wystarczające "umieszczenie lamp 
oświetleniowych koloru czerwonego na szczycie gondoli". Jest to oświetlenie składające się z dwóch 
czerwonych synchronicznie migających świateł ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych  
i montowanych na gondoli.  

W celu lepszej widoczności masztów elektrowni wiatrowych przez ptaki migrujące należy jedną  
z trzech łopat każdego masztu pomalować na czerwono lub oznakować ją czerwonymi paskami 
prostopadłymi do długiej osi łopaty. Powyższy sposób oznakowanie łopat masztów elektrowni wiatrowych 
wynika, także z rozporządzenia dotyczącego oznakowania i zgłaszania przeszkód lotniczych. Zakazuje 
się umieszczania na konstrukcji wieży reklam komercyjnych w celu zachowania walorów krajobrazowych. 

W przypadku stwierdzenia oddziaływania przekraczającego rozmiary prognozy przedstawione 
w Raporcie,  stanowiącym podstawę wydania decyzji środowiskowej, istnieje możliwość: 

 
o wdrożenia stosowanych działań minimalizujących stwierdzone wpływy (gatunkowo 

ukierunkowane działania zapobiegawcze, np. zmiana systemu nocnego oświetlenia elektrowni, 
okresowe wyłączenia turbiny wiatrowej), 

o zastosowania działań kompensacyjnych
6
. 

                                                        
6 - działania  kompensacyjne mają zapewnić zachowanie ogólnej spójności sieci Natura 2000 
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Konieczność wdrożenia stosownego programu działań minimalizujących i kompensacyjnych może 

być wpisana  warunkowo w decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  Warunki ich podjęcia powinny 
być jasno sformułowane, z wykorzystaniem mierzalnych kryteriów, uwzględniających dane uzyskane  
w toku monitoringu porealizacyjnego. 

10. Informacja o planowanym przedsięwzięciu w aspekcie przynależności do dróg 
będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać  
na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko

7
 dlatego, w niniejszym opracowaniu nie przedstawia się informacji 

w tym zakresie.  

11. Porównanie proponowanej  technologii z technologią spełniającą wymagania  
o których mowa wart. 143 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie należy do instalacji 
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości nie niższej 
niż 30m (§ 3 ust.1 pkt 6 ww. rozp.RM

8
).  

W tabeli nr 13 przedstawiono porównanie proponowanej  technologii z technologią spełniającą 
wymagania o których mowa  w  art. 143 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. 

 
Tabela 13 

Instalacja wykorzystująca do 
wytwarzania energii elektrycznej 

energię wiatru      

Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia    2001 r. 
-  Prawo ochrony środowiska przez planowane przedsięwzięcie 

Warunki określone w art. 143 ustawy   
z dnia  27 kwietnia  

2001 r. -  Prawo ochrony środowiska 

Stosowanie substancji o małym 
potencjale zagrożeń  

W procesie wytwarzania energii elektrycznej będą stosowane substancje i 
materiały o małym potencjale zagrożeń dla ludzi i środowiska. Nie będą 
stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decydują o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku 
albo zakładu o dużym  ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
oraz substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej oraz dla 
środowiska wodnego.  

Efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii 

Planowane przedsięwzięcie  jest koncepcją budowy siłowni, w której wirnik 
sprzęgnięty jest bezpośrednio ze specjalnym generatorem prądu 
przemiennego. Istota  tego rozwiązania tkwi w konstrukcji specjalnego,  
generatora prądu przemiennego o dużej średnicy, który przy małych nawet 
prędkościach wiatrów pozwala na osiągnięcie optymalnych sprawności. 
Stojan generatora jest zbudowany w ramie agregatu prądotwórczego 
natomiast bezpośrednio sprzęgnięte ze sobą wirniki  łopatowy i prądnicy są 
ułożyskowane na nieruchomym czopie stanowiącym element ramy. Łopaty 
wirnika są wykonane z żywic epoksydowych, które znacznie lepiej znoszą 
duże obciążenie niż stosowane często żywice poliestrowe wzmocnione 
włóknem szklanym. Nad prawidłowością przebiegu optymalnego 
wykorzystania siły wiatru czuwa system regulacji sterowany 
mikroprocesorem. W układzie tym informacje pochodzące od czujników 
przekazujących dane o chwilowym kierunku wiatru i prędkości wiatru 
przetwarzane są na dyspozycje co do ustawienia gondoli i wyboru kąta 
natarcia łopat, który to kat decyduje o obrotach wirnika i optymalnym 
wyzyskaniu energii niesionej podmuchem. W przypadku porywów 
gwałtownych, system wspomaga układ hamulców mechanicznych, 
działających bezpośrednio na wirnik generatora.  

                                                        
7
 - informacja ta  wynika z zakresu raportu określonego w ustawie   

8 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. - Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.    
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Instalacja wykorzystująca do 
wytwarzania energii elektrycznej 

energię wiatru      

Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia    2001 r. 
-  Prawo ochrony środowiska przez planowane przedsięwzięcie 

Warunki określone w art. 143 ustawy   
z dnia  27 kwietnia  

2001 r. -  Prawo ochrony środowiska 

Zapewnienie racjonalnego zużycia 
wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliw.  

Eksploatacja elektrowni wiatrowej  nie wymaga zużycia wody i innych 
surowców  oraz  materiałów. W ramach konserwacji i naprawy instalacji 
zostają wymienione płyny eksploatacyjne (oleje) i smary oraz zużyte 
elementy i zespoły. Energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia będzie 
realizowana z własnego źródła wytwarzania energii (zapotrzebowanie ok. 
14kW dla turbiny). 

Stosowanie technologii 
bezodpadowych  i małoodpadowych 
oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów  

Odpady eksploatacyjne to zużyte oleje i smary oraz niesprawne i 
wyeksploatowane elementy elektryczne i elektroniczne. Niektóre z 
wyeksploatowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych po wymianie 
części  będą ponownie używane. Większość powstających odpadów 
zostanie poddanych procesowi odzysku (oleje i smary).     

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji  Podczas pracy instalacji przewiduje się emisje odpadów, pól 
elektromagnetycznych niejonizujących oraz hałasu i drgań.   
Wprowadzane do środowiska substancje i energie nie spowodują 
przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych, poza terenem  
będącym w dyspozycji inwestora. Zasięg oraz wielkość emisji hałasu zostaną 
ograniczone przez  stosowanie  najbardziej efektywnej techniki.  

Wykorzystanie porównywalnych 
procesów i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali 
przemysłowej   

Realizowany będzie  proces technologiczny  współmierny z najlepszą 
dostępną techniką stosowaną przy wykorzystaniu siły wiatru do produkcji 
energii elektrycznej. Planowane do budowy instalacje są obecnie 
eksploatowane na terenie UE. 
    

Postęp naukowo-techniczny  Zastosowana zostanie najbardziej efektywna technika w osiągnięciu 
wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości („najlepsza 
technika”).  Instalacja planowanej elektrowni wiatrowej spełnia dyrektywy Unii 
Europejskiej dotyczącej odnawialnych źródeł energii.  
W planowanej elektrowni wiatrowej wykorzystano wiedze z techniki lotniczej, 
dotyczącą profili lotniczych typu NACA oraz mechanizacji ustawienia kąta 
natarcia łopat względem napływu strumienia powietrza, co powoduje 
zwiększenie doskonałości aerodynamicznej wirnika.    

12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

Planowane przedsięwzięcie polegające na realizacji budowy instalacji do uzyskiwania energii 
elektrycznej przy wykorzystaniu siły wiatru, nie należy do przedsięwzięć dla których jest wymagane  
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

 

13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej 

a) lokalizacja elektrowni wiatrowej na terenie gminy Bartniczka. 
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b) lokalizacja elektrowni wiatrowej w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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c) mapa akustyczna  LAeq N - eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej gmina Bartniczka 

 

d) mapa konturowa hałasu  - eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej w ciągu doby, gmina 

Bartniczka. 

 



 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA  DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 
 

STRONA  

24/165 

 

 

  

e) wizualizacja krajobrazowa planowanej elektrowni wiatrowej EW obręb Świerczyny. 

 

14. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Ze względu na realizację planowanego przedsięwzięcia na terenie gruntów ornych z dala  
od zabudowy mieszkaniowej (najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje w odległości około 310 [m]  
od planowanej elektrowni wiatrowej) nie przewiduje się wystąpienia uzasadnionych protestów i konfliktów 
społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. 

 
Metody komunikacji w trakcie konsultacji społecznych powinny zależeć od skali przedsięwzięcia 

objętego raportem oraz zasięgu jego oddziaływania. Muszą być one również dostosowane do możliwości 
poszczególnych grup zainteresowania, np. informacja umieszczona w Internecie z dużym 
prawdopodobieństwem nie trafi do mieszkańców terenów wiejskich czy niektórych grup wiekowych 
powszechnie nie używających tego medium. Wykorzystanie różnych kanałów informatycznych zwiększa 
szanse na zaangażowanie większej liczby osób, dotarcie do zainteresowanych a w konsekwencji – na 
podjęcie najlepszej w danych warunkach i nie kontestowanej decyzji. Jedną z zalet aktywnego 
angażowania  społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji na drodze konsultacji jest pozyskiwanie 
dodatkowych danych dotyczących środowiska, pełniejsze rozpoznanie alternatywnych wariantów 
realizacji przedsięwzięcia lub planu i wybór wariantu optymalnego, uzyskiwanie informacji dotyczących 
całego spektrum działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływania. 

 
Na terenie kraju realizacja elektrowni wiatrowej (odnawialnych źródeł energii) spotyka się   

z dwoma odmiennymi stanowiskami. Z jednej strony inwestycje takie, jako proekologiczne, znajdują 
szerokie poparcie społeczeństwa, z drugiej strony jednak spotyka się często niechęć lokalnych 
społeczności, wynikającą głównie z braku wiedzy w zakresie oddziaływania inwestycji. Ludzie  
ci najczęściej obawiają się, że realizacja inwestycji spowoduje zagrożenie dla ich zdrowia i życia.  
W takim przypadku wskazane jest przeprowadzenie odpowiedniej kampanii edukacyjno - informacyjnej, 
której celem będzie przedstawienie opinii publicznej rzeczywistego zakresu oddziaływania inwestycji. 

 
 



 

 
 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 

STRONA 

25/165 

 
 

www.ekoman.pl 

   

15. 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 

Wymagane badania monitoringu porealizacyjnego powinny objąć: 
 pomiary kontrolne imisji hałasu na granicy obszarów akustycznie chronionych  

(tj. tereny określone na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska) ) odniesione do normatywnego czasu oceny (dzień, noc), 

 sporządzenie przez osobę lub organizację posiadającą niezbędne kwalifikacje, 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ptaki, nietoperze opartego  
o przeprowadzone w tym celu badania terenowe, według metodyki uznawanej  
w środowisku specjalistów zajmujących się ornitologią i chiropterofaunę. 

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. Nr 206, poz. 1291) lub też z aktualnie obowiązującą w tym zakresie metodyką referencyjną. 
Zaleca się, aby pomiary przeprowadzić w dwóch seriach pomiarowych, obejmujących pomiary 
całodobowe wraz z rejestracją warunków pogodowych, tj. jako pierwszą serię pomiarową tuż przed 
rozpoczęciem prac terenowych, a w szczególności budowlanych, oraz jako drugą serię pomiarową na 
etapie oddawania obiektu do użytkowania. Obie serie pomiarowe powinny dotyczyć tych samych 
punktów pomiarowych i powinny być wykonane przy podobnych warunkach meteorologicznych. 

Zakres i sposób wykonania monitoringu poinwestycyjnego w zakresie ptaków i nietoperzy został 
określony w raportach z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego (załączniki do niniejszego 
opracowania).  

Wyniki monitoringu porealizacyjnego powinny służyć właściwym organom administracji  
do uaktualnienia decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania elektrowni wiatrowych. W przypadku 
stwierdzenia oddziaływania przekraczającego rozmiary prognozy przedstawione w Raporcie,  
stanowiącym podstawę wydania decyzji środowiskowej, istnieje możliwość : 

o wdrożenia stosowanych działań minimalizujących stwierdzone wpływy (gatunkowo 
ukierunkowane działania zapobiegawcze, np. zmiana systemu nocnego oświetlenia elektrowni, 
okresowe wyłączenia turbiny wiatrowej w uzgodnieniu z ornitologiem), 

o zastosowania działań kompensacyjnych
9
. 

16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub  
luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 

Opracowując niniejszy raport dotyczący przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk  
we współczesnej wiedzy, ponieważ w realizacji planowanego przedsięwzięcia stosuje się sprawdzone 
rozwiązania w praktyce krajowej i UE, a przyjęte procesy technologiczne są zgodne z tendencjami w tej 
branży i odpowiadają wymaganiom  najlepszej dostępnej  techniki w zakresie odnawialnych źródeł 
energii.  

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie należące do mogących potencjalnie znacząco  
oddziaływać na środowisko nie  jest inwestycją  o charakterze nowatorskim i przełomowym, zarówno ze 
względu na lokalizację na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, jak również pod kątem doświadczeń 
autorów niniejszego raportu. Autorzy raportu uzyskali wystarczające informacje od Inwestora co do 
zakresu przedsięwzięcia, jak i przewidywanych zabezpieczeń ekologicznych.  

17. Podsumowanie 

17.1. Wnioski ogólne 

1. W ramach przedsięwzięcia, projektuje się budowę 1 elektrowni wiatrowej  o średnicy wirnika (V)  
do 60 m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na poziomie do 80 [m] od powierzchni terenu, jako 
jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy (P) do 1000 [kW]. Całkowita wysokość  elektrowni 
wiatrowej nad poziomem terenu wynosić będzie do 115 m. Maszt elektrowni zostanie usytuowany 

                                                        
9 - działania  kompensacyjne mają zapewnić zachowanie ogólnej spójności sieci Natura 2000 
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na zbrojonym fundamencie betonowym o średnicy do 16 m pod ziemią i około 6 m nad ziemią  
z ewentualnym cokołem fundamentowym. Grubość fundamentu wyniesie ok. 2,50 m. Przewiduje się 
łuki R 30 i R 15. Droga dojazdowa połączona będzie z istniejącą drogą publiczna (gminną)  
w miejscu istniejącego zjazdu. Przy turbinie zrealizowany będzie plac manewrowy. W ramach 
inwestycji nie przewiduję się miejsc parkingowo-postojowych. 

2. Inwestycja planowana jest na terenie działki o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny,  
w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka 

2. Planowana lokalizacja elektrowni wiatrowej w obrębie Świerczyny, gmina Bartniczka wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą nie znajduje się w obrębie jakiegokolwiek obszaru  podlegającego  
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

3. Działka na której lokalizowana będzie elektrownia wiatrowa, na terenie gminy Bartniczka nie jest 
wymieniona jako obszar szczególnego znaczenia w żadnym oficjalnym spisie ani w artykułach 
naukowych dotyczących świata przyrody albo ochrony przyrody w województwie kujawsko-
pomorskim.   

4. Najbliższy obszar Natura 2000  znajduje się w odległości około 3,289 [km],  jest to obszar 
oznaczony symbolem PLH280001 Dolina Drwęcy.  

5. Eksploatacja elektrowni wiatrowej oprócz wytwarzania hałasu nie będzie powodować innych 
istotnych emisji do środowiska, tj. emisji zanieczyszczeń do powietrza, do wód powierzchniowych 
i podziemnych, gruntów, czy wibracji i pól elektromagnetycznych. Pośrednio wytwarzanie energii 
elektrycznej przez elektrownie wiatrową wpłynie na polepszenie stanu sanitarnego powietrza 
(poprzez ograniczenie produkcji energii z emisyjnych  źródeł konwencjonalnych). 

6. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w fazie eksploatacji elektrowni wiatrowej   
w porze dziennej i w porze nocnej nie wystąpi przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu  
w środowisku na terenach zabudowy zagrodowej w rejonie obrębu Świerczyny. Elektrownia będzie 
spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

7. W wyniku realizacji elektrowni wiatrowej nastąpią zmiany w krajobrazie lokalnym, powstanie wysoka  
konstrukcja punktowa (wieża o wysokości do 80 [m] nad poziomem ziemi), która będzie widoczna 
przy dobrej widoczności z odległości kilku-kilkunastu kilometrów. Konieczne jest zastosowanie 
jasnych barw całej konstrukcji elektrowni w celu mniejszego skontrastowania obiektów  
z otoczeniem. 

8. Eksploatacja elektrowni wiatrowej związana będzie z występowaniem zjawisk świetlnych,  
w zakresie efektu stroboskopowego i efektu migotania cienia. Pomimo braku badań w tym zakresie, 
zjawisko to jest często definiowane przez mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie 
elektrowni wiatrowej, jako uciążliwe, powodujące rozdrażnienia. Prawodawstwo krajowe jak  
i prawodawstwo unijne nie zawiera żadnych norm czy też wytycznych dotyczących analizy 
oddziaływania elektrowni wiatrowej w zakresie ww. efektów świetlnych.  Brak jest zatem podstaw 
prawnych, regulujących zarówno wartości dopuszczalne jak i metodykę, stanowiącą podstawę  
do tego typu analiz.  

9. Oddziaływanie drgań wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe nie przyczyni się do wyjaławiania 
gleby i ziemi. Drgania turbiny mogą się przenosić na grunt, to 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. 

10. Brak jest wiarygodnych i kompleksowych informacji i danych badawczych potwierdzających  
lub negujących wpływ drgań niskiej częstotliwości generowanych przez lądowe elektrownie wiatrowe  
na florę i faunę bytującą na lub pod powierzchnią ziemi.  

11. Przewidywany efekt ekologiczny planowanego przedsięwzięcia tu uniknięcie co najmniej  
428 ton  w ciągu roku dwutlenku węgla – gazu odpowiedzialnego za efekt ocieplania się klimatu. 
 
Uwzględniając obecne wykorzystanie już przekształconego antropogenicznie obszaru rolniczego 

oraz brak negatywnego oddziaływania emisji pochodzących z planowanej jednej elektrowni wiatrowej  
(obręb Świerczyny) gmina Bartniczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na środowisko,  
a także zdrowie ludzi oraz na przyrodę,  stwierdza się, że nie występują przeciwwskazania dla wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, umożliwiającej 
uzyskanie pozwolenia na budowę ww. elektrowni wiatrowej o nominalnej mocy do 1000 [kW]. 
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Niniejszy Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony zgodnie 
 z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U  2013 poz. 1235, ze zm).  

   Mając na celu dbałość o najwyższy poziom merytoryczny sporządzanych opracowań z zakresu ochrony 

środowisko niniejszy Raport został szczegółowo zweryfikowany w odniesieniu do „Wytycznych w zakresie 

prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” wydanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska – Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko – Warszawa 2011 rok. 
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II. Przeprowadzenie Raportu  

1. Wprowadzenie 

1.1. Wstęp 

Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie 

jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW, średnicy wirnika do 60 m i wysokość 

zawieszenia wirnika na poziomie do 80 m ( wysokość całkowita do 115m) wraz z niezbędną infrastrukturą 

i obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe 

Świerczyny, gm. Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie. 

Inwestycja planowana na ww. działce w m. Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka realizowana jest 

przez inwestora: Enerpol Mączkowski Mieczysław, adres: Szczuka 60, 87-300 Brodnica. 

Raport OOŚ określa zagrożenia oraz formułuje niezbędne działania mające na celu uwzględnienie 

wpływu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji instalacji, objętych Raportem. Celem Raportu, 

stanowiącego niezbędny element postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko
10

,  planowane przedsięwzięcie należy do instalacji 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości nie niższej 

niż 30m (§ 3 ust.1 pkt 6), dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu  

na środowisko. 

Na podstawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia uzyskano postanowienie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29.01.2014 r., 

znak: WIŚR.6220.1.8.2013, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 

znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, 

położonej   

w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

Postanowienie Wójta Gminy Bartniczka zostało wydane po uzyskaniu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2014 roku znak: WOO.4240.3.2014.JM 

oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy. 

W rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

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

oddziaływania na środowisko
11

, planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Celem niniejszego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

realizowanego w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka jest: 

                                                        
10

 - Dz. U. Nr 213,  poz. 1397, ze zm.     
11 - Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.  
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 określenie rodzajów i wielkości oddziaływań na środowisko, które mogą być spowodowane 

przez realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem postępowania w sprawie uzyskania  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Raport stanowi element postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, którego 

celem jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji zezwalającej na realizację w/w przedsięwzięcia 

(uzyskanie pozwolenia na budowę). Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 

jest instrumentem pomocniczym w procesie wydawania decyzji zezwalającej na realizację planowanego 

przedsięwzięcia  - wymóg przeprowadzenia postępowania jest niezbędnym, jakkolwiek nie jedynym, 

elementem procesu decyzyjnego, a jego ustalenia muszą być wzięte pod uwagę. Postępowanie  

w sprawie OOŚ zapewnia, iż aspekty ochrony środowiska będą traktowane równorzędnie  

z zagadnieniami społecznymi, ekonomicznymi i innymi uwarunkowaniami, jakie organ podejmujący 

decyzję musi rozważyć. Postępowanie w sprawie OOŚ,  to nie tylko raport  o oddziaływaniu na 

środowisko wykonany przez wnioskodawcę - to jest cała procedura z udziałem wszystkich 

zainteresowanych. Kluczową rolę w tym postępowaniu odgrywają organy ochrony środowiska, 

wnioskodawca oraz społeczeństwo, które będzie odczuwało zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki 

realizacji przedsięwzięcia, będącego przedmiotem postępowania.  Wynik postępowania w sprawie OOŚ 

stanowi wystarczającą podstawę, w zakresie zagadnień ochrony środowiska, do podjęcia decyzji o tym, 

czy - i w jaki sposób - przedsięwzięcie może być zlokalizowane i zrealizowane. Jednocześnie, zaznacza 

się, że nie tylko Polsce i krajach Unii Europejskiej, ale wszędzie na świecie, udział szeroko rozumianego 

społeczeństwa jest traktowany jako nieodzowny element postępowania  w sprawie OOŚ. Opracowanie 

niniejsze zawiera informacje o środowisku oraz analizuje uciążliwości w poszczególnych elementach 

środowiska wynikające ze stanu istniejącego i przewidywanej budowy, w tym oddziaływania na podłoże  

i wody podziemne, powietrze atmosferyczne, świat roślinny i zwierzęcy oraz siedziby ludzkie znajdujące 

się w sąsiedztwie planowanego obiektu. Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następuje min.  przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, wydawanego na podstawie ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

1.2. Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia i ogólne właściwości funkcjonalno- 
użytkowe 

Eksperci przewidują, że globalne zapotrzebowanie na energię w stosunku do poziomu obecnego 

wzrośnie do roku 2010 - 8-krotnie, a do roku 2050 - 24-krotnie. Te wzrastające globalne potrzeby 

ludzkości na energię spowodują oczywiście naturalną reakcję: zwiększenie wysiłków na pozyskiwanie 

paliw energetycznych. Wyłania się więc konieczność odkrywania i wykorzystywania nowych źródeł 

energii. Jednak dalszy rozwój energetyki nie może postępować jedynie przy użyciu paliw kopalnych ze 

względu nawet na ich nieodwracalne zasoby, które przy konsumpcji energii na poziomie roku 2000 

uległyby wyczerpaniu w ciągu około 50 lat. Prócz tego wzrastające wykorzystywanie paliw kopalnych 

zakłóca naturalną równowagę obiegu węgla w przyrodzie. Coraz większe zużycie energii powoduje 

bowiem, że współczesny świat, w tym nasz kraj, zagrożony jest zmianami klimatu. Prócz przyczyn 

naturalnych również poprzez emisję do atmosfery gazów takich jak: metan (CH4), dwutlenek węgla 



 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA  DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 
 

STRONA  

30/165 

 

 

  

(CO2), chloropochodne węglowodorów - powodując zmiany chemicznego składu atmosfery. Wymienione 

gazy zaliczane są do tzw. „szklarniowych" wpływających w znacznym stopniu na efekt ocieplania się 

klimatu. Polska znajduje się  w czołówce państw emitujących znaczną ilość tych gazów  do atmosfery.  

Jak podaje „Information Unit on ClirnateChange (JUCC) – Zmiany Klimatu " - w 1999 roku emisja CO2   

w Polsce przekroczyła 330 mln ton. Oznacza to 8.5 tony na mieszkańca. W skutkach może ten fakt 

zaważyć na takich zmianach warunków klimatycznych, że różne dziedziny gospodarki  będą zmuszone 

do restrukturyzacji. Ucierpi na tym jednak przede wszystkim środowisko naturalne.  

Jak podaje literatura przedmiotu, współczesne użytkowanie energii w skali globalnej przekracza   

15 TW (tera wat), a w połowie XXl wieku wzrośnie prawdopodobnie do 25-30 TW. Szacuje się także, że 

84% wytworzonej w świecie energii pochodzi obecnie ze źródeł kopalnych (węgiel, ropa, gaz), a jedynie 

pozostałe 16% - to energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych do której zalicza się także energię 

jądrową oraz wodną, słoneczną, wiatru. Eksperci zakładają, że w ciągu najbliższych 50 lat złoża ropy i 

gazu zostaną wyczerpane. Bazując z kolei na węglu, ludzkość doprowadzi do podwojenia koncentracji 

dwutlenku węgla w atmosferze przekraczając tym samym ilość tego gazu z początku okresu 

industrializacji szacowanego na 280 ppm (cząstek CO2 na    1 milion cząstek objętości powietrza). Już w 

1990 roku szacunki koncentracji CO2  w atmosferze określa się liczbą 353 ppm. Unia Europejska w 

marcu 2008 roku postanowiła, że będzie zmniejszać emisję szkodliwych gazów. UE do 2020 r. chce 

zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu       z rokiem 1990 i zwiększyć do 20% 

udział źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w UE.  W roku 2004 emisja dwutlenku węgla w UE 

wyniosła  4,61 mld ton, planuje się, że w 2020 roku emisja dwutlenku węgla w UE będzie wynosiła    

3,78 mld ton.  Jak wcześniej powiedziano, CO2  - to podstawowy gaz szklarniowy systemu Ziemia - 

atmosfera. Stąd też nadzieją na poprawę sytuacji jest także przejście na źródła energii czystej, 

odnawialnej, zarówno bezpośredniej - jądrowej, słonecznej jak i pośredniej - wodnej, wiatrowej, biomasy, 

fal morskich. Obserwując wzrost ekonomiczny poszczególnych państw można stwierdzić, że im wyższy 

stopień rozwoju gospodarczego kraju, to tym nowocześniejsza technologia  produkcji, to przestawienie 

się na energooszczędne i czyste kierunki przemysłu i transportu, to poszukiwania sposobów 

pozyskiwania energii odnawialnej - głównie słonecznej i wiatrowej. Zasoby energii słonecznej i wiatrowej 

oceniane są w skali globalnej następująco: 

 słońca  - 103 Q/rok (bez uwzględnienia strat przy konwersji w energię elektryczną), 

 wiatru - 1 Q/rok (Q- umowna jednostka energetyczna równa 2,52x10
17

kcal  

co daje 2,93x10
14

 kWh). 

Przeprowadzone wieloletnie obserwacje prędkości wiatru wykazały, że na obszarze Polski wartości te są 

silnie przestrzennie zróżnicowane. W związku z tym również ilości energii będą w różnych częściach 

kraju różne ( w załączniku do raportu przedstawiono strefy energetyczne wiatru w Polsce). Holandia czy 

Dania - przodujące pod względem umiejętności wykorzystania wiatru w swoim kraju i eksploatujące nie 

tylko myśl techniczną, ale kompletne urządzenia (siłownie wiatrowe) na cały świat - wykorzystuje się  

w rejonach pod tym względem najbardziej korzystnych. Przystępując do oszacowania energii wiatru 

założono, że danymi wyjściowymi muszą być przede wszystkim jednorodne, wieloletnie obserwacje 

wiatru. Dane te powinny być tak opracowane, by można je wykorzystać w następujących 3 fazach 

poznania: 
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 I  - ocena zasobów energii wiatru w skali całego kraju (mezoskala), 

 II - wybór terenu pod lokalizację siłowni w obszarze uprzywilejowanym według oceny etapu 1, 

 III - dokładna ocena zasobów energii wiatru przy uwzględnieniu lokalnych warunków 

topograficznych w miejscu lokalizacji  siłowni wraz z doborem jej mocy. 

Na rysunku nr 1 przedstawiono możliwości wykorzystania wiatru dla potrzeb energetycznych  

w Polsce. Jednoznacznie ilustruje to załączona mapa(energia wiatru w Polsce –H. Lorenc IMGW). 

 

Ryc. 1. Możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie kraju 

 

Przed decyzją inwestycyjną nie można jednak pominąć fazy II, która pozwala na dokładne policzenie 

ilości energii w interesującym nas miejscu. Bywa bowiem tak, że mimo zaliczenia terenu do 

uprzywilejowanego w mezoskali, warunki lokalne wybranego miejsca są bardzo niekorzystne lub też na 

tyle korzystne, że zwielokrotniają zasoby energii w stosunku do wstępnych ocen. Problemy „III fazy" 

rozwiązywane są przy zastosowaniu modelu duńskiego o nazwie „WAsP" opracowanego przez 

specjalistów w Ośrodku Naukowym RISO w Kopenhadze. Model ten został przez Zakład Klimatologii 

IMGW dostosowany do warunków fizjograficznych Polski. Pozostaje więc jedynie dobór odpowiedniej 

siłowni i jej koszty. Główne zalety  energetyki wiatrowej, to : 

 oszczędność paliw, 

 czysta energia, 

 stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii, 

 konkurencyjność ekonomiczna w stosunku do źródeł konwencjonalnych, 

 minimalne straty przesyłu, 

 prosta obsługa (automatyczne sterowanie), 

 znikomy koszt obsługi, 

 krótki czas montażu i demontażu na miejscu użytkownika, 

 możliwość zdalnego monitorowania i sterowania, 

 okres eksploatacji - około 30 lat. 

Planowana 

elektrownia 

wiatrowa w 

gminie Bartniczka 
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Energetyka wiatrowa zajmuje drugie miejsce pod względem przyłączonych nowych mocy w 

sektorze energetycznym, wyprzedzając m.in. energetykę jądrową, biomasę i węgiel. Na stronach 

internetowych dostępne jest opracowanie  „Ocena możliwości rozwoju i potencjału energetyki wiatrowej 

w Polsce do roku 2020 – opracowanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 

http://www.psew.pl/.  

Struktura zużycia energii pierwotnej 

 
Ryc. 2. Struktura zużycia energii pierwotnej 

 

Zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych, w tym również instalacji wykorzystujących siłę 

wiatru, jest elementem polityki zrównoważonego rozwoju, przyczyniającym się do zmniejszenia 

negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko. Odnawialne źródła energii, w tym 

energetyka wiatrowa, przyczyniają się do zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii, a przez to  

do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. W związku z powyższym rozwój wykorzystania 

OZE jest jednym z priorytetów polityki państwa w odniesieniu do sektora energetycznego. 

Pełna implementacja dyrektywy 2001/77/WE  do polskiego systemu prawnego oraz działające 

mechanizmy wsparcia dla energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) przynoszą zakładane 

korzyści w postaci stałego zwiększania się udziału OZE w bilansie energetycznym kraju. Celem 

strategicznym Polski jest osiągnięcie 7,5% udziału OZE w bilansie energii pierwotnej w 2010 r. Cel ten 

wpisuje się w strategiczne działania Unii Europejskiej zawarte w Dyrektywie 2001/77/WE oraz 

Komunikacie Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. – 

Europejska Polityka Energetyczna.  W dniu 9 grudnia 2008 roku uzgodniona została ostateczna wersja 

dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Kraje członkowskie porozumiały się w tej sprawie  

z Parlamentem Europejskim.  

Dyrektywa o energii odnawialnej stanowi część unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, który 

zakłada przede wszystkim redukcję unijnych emisji CO2 o 20 proc. do 2020 roku.  

Zgodnie z dyrektywą ponad 1/3 energii elektrycznej wytwarzanej w UE musi pochodzić ze źródeł 

odnawialnych do 2020 roku a energia wiatrowa będzie stanowiła największą część tego udziału. Po raz 

pierwszy wszystkie Kraje Członkowskie mają wiążący je prawnie cel w zakresie odnawialnych źródeł. 

Do czerwca 2010 r. są zobligowane do opracowania szczegółowych planów zwiększenia udziału energii 

odnawialnej. Prowadzone będą działania zmierzające do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 

energii w ramach ogólnego celu Unii Europejskiej, która dążyć będzie do osiągnięcia poziomu 20% 

udziału OE w bilansie energetycznym. Jednakże cel krajowy powinien uwzględniać rzeczywiste 

możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii naszym kraju, a także koszty dla gospodarki. 

http://www.psew.pl/
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Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii może skutkować wzrostem cen energii. Należy 

dołożyć starań, aby zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Polski nie miało nadmiernego 

wpływu na ceny energii na rynku,  a przez to negatywnego wpływu na gospodarkę.  

Przyjmuje się, że całkowita zainstalowana moc elektrowni wiatrowych w UE jest w stanie 

wyprodukować w ciągu roku 142 TWh energii elektrycznej, co stanowi 4,2% zapotrzebowania UE  

i pozwala uniknąć emisji 108 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, co jest równoznaczne emisji 

wytworzonej przez 50 milionów samochodów.  Według Światowej Rady Energetyki Wiatrowej (GWEC)  

w 2010 roku całkowita moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na świecie zbliży się do granicy 

200 GW. Tylko w 2010 roku przybyło  około 40 GW nowych mocy. W swojej prognozie rynkowej  

na najbliższe pięć lat GWEC przewiduje, że do 2014 r. całkowita moc zainstalowana w energetyce 

wiatrowej na świecie ulegnie podwojeniu i osiągnie wartość ponad 400 GW. Według zebranych przez 

GWEC danych, wzrost będzie w dalszym ciągu napędzany głównie przez rozwój energetyki wiatrowej w 

Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych, ale na wiatrowej mapie świata pojawią się także zupełnie 

nowe kraje.  

Długoterminowa prognoza rozwoju energetyki wiatrowej na świecie przedstawiona w "Global Wind 

Energy Outlook 2010" przewiduje w optymistycznym wariancie, że w 2020 r. całkowita moc 

zainstalowana może osiągnąć poziom 1000 GW, a w 2030 roku nawet 2300 GW. Według niektórych 

orzeczeń prawnych planowana instalacja do wytwarzania energii z wykorzystaniem OZE zalicza się  

do kategorii inwestycji celu publicznego
12

. Produkcja energii z OZE ma poważne znaczenie dla 

zaspakajania podstawowych potrzeb społeczeństwa, jakimi jest zapotrzebowanie na energię. Wypełnia 

także zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z dyrektywy 2001/77/WE oraz pakietu 

klimatyczno-energetycznego UE. Produkcja energii z OZE i wprowadzenie jej do krajowego systemu 

elektroenergetycznego jest także działaniem o znaczeniu ponadlokalnym. 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w pierwszej połowie 2012 roku w naszym kraju oddano 

do użytku 718,354 MW instalacji OZE, z czego w II kwartale - 281,7 MW. Oznacza to, że potencjał 

energetyki odnawialnej w Polsce wynosi już ponad 3,8 GW. W całym 2011 roku w Polsce zainstalowano 

w sumie 525,62 MW odnawialnych źródeł energii. Wśród źródeł OZE w ubiegłym kwartale najwięcej 

nowych mocy - około 78% - zainstalowano w energetyce wiatrowej - w sumie 220,225 MW,  

co oznacza, że w Polsce mamy już 2188,9 MW farm wiatrowych, a "wiatrówka" posiada już około 58% 

udziału w zainstalowanych mocach OZE w Polsce. 

Polska musi, zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, osiągnąć 15 proc. udziału odnawialnych źródeł  

w zużyciu końcowym energii do 2020 roku, ale już dziś wiemy, że bez przyspieszenia w tej dziedzinie 

pozyskiwania energii, osiągnięcie tego limitu będzie niemożliwe. 

Zagrożenia dla przelatujących ptaków. Podczas pracy elektrowni wiatrowej istnieje 

niebezpieczeństwo, że lecący ptak mając na kursie lotu turbinę, uderzy w nią. W kilku opracowaniach 

podano różne statystyki, ale ogólnie wszystkie wskazują na minimalny wpływ turbin na ptactwo. 

American Wind EnergyAssociation w artykule "Fakty na temat energetyki wiatrowej & ptaków" (ang. 

"Factsabout wind energy&birds") podała, że: "ptak średnio wejdzie w kolizję z turbiną raz na 8 do 15 lat”. 

Wyższa śmiertelność jest zauważana w przypadku niektórych grup turbin umieszczonych na terenach 

                                                        
12

  - pojęcie „inwestycji celu publicznego” (ICP) definiuje art. 2 pkt 5 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717, ze zm.) 
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morskich w pobliżu dużych skupisk ptactwa". 

 
Ryc. 3. Przybliżona liczba zabitych ptaków w ciągu roku w Holandii. 

1.3. Podstawa  prawna opracowania 

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na budowę instalacji wykorzystujących siłę wiatru  

do produkcji energii.  Priorytetem jest więc uruchomienie w kraju sprawnie działających elektrowni 

wiatrowych, które przyczynią się do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawę stanu 

środowiska. W celu przezwyciężenia zagrożeń ekologicznych podejmuje się wysiłki mające na celu 

ukierunkowanie gospodarki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta zakłada,  

że wszystkie ważne decyzje muszą być rozpatrywane jednocześnie z trzech punktów: gospodarczego, 

społecznego i środowiskowego.  

Punkt środowiskowy jest reprezentowany przez system ocen oddziaływania na środowisko: 

- strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, 

- ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

System oceny oddziaływania na środowisko  stał się zarówno w Europie, jak i w Polsce zasadniczym 

narzędziem zarządzania środowiskiem. Dzisiaj obejmuje on bardzo szeroki zakres analizy możliwych 

następstw głównych oddziaływań cywilizacyjnych. OOŚ, jako wieloetapowy proces zintegrowany  

z cyklem inwestycyjnym, polega m.in. na określeniu potencjalnych, znaczących konsekwencji 

planowanego przedsięwzięcia dla środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowia ludzkiego. 

Dzięki ocenie określa się walory społeczno-ekonomiczne, a także efektywnie wykorzystuje się 

zgromadzone w jego trakcie informacje podczas podejmowania decyzji. 

W ostatnim okresie zostały wprowadzone istotne zmiany w polskim prawie dotyczącym ochrony 

środowiska, w tym w systemie ocen oddziaływania na środowisko. Problematyka OOŚ, m.in. dla 

inwestycji takich jak rozpatrywana instalacja (przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko), została uregulowana w ustawie z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ). Ustawa ta traktuje ocenę oddziaływania  

na środowisko jako niesamodzielny element postępowania administracyjnego, który musi zostać 

zintegrowany z innymi istniejącymi procedurami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami OOŚ nie jest 

dokumentem, lecz procedurą postępowania w sprawach środowiskowych. Przygotowanie raportu 
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oddziaływania na środowisko (ROŚ) stanowi jeden z elementów oceny oddziaływania na środowisko. 

Artykuł  66 ustawy OOŚ
13

 określa, co powinien zawierać taki raport,  natomiast artykuł 66 ust.6 stanowi, 

że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 

przedsięwzięcia na etapach  jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. Ocena 

oddziaływania na środowisko rozpatrywanej instalacji  jest klasycznym przykładem oceny skutków 

związanych ze zlokalizowaniem jednego przedsięwzięcia (jednej instalacji) w określonym obszarze. 

Proces OOŚ obejmuje wielokierunkową i kompleksową analizę stanu i możliwych zmian środowiska. 

Stosując proces OOŚ  oceniamy, w jakim stopniu projekt przedsięwzięcia ma się do zapisów prawa oraz 

do innych uwarunkowań związanych z ochroną środowiska. Dzięki zastosowaniu procesu OOŚ można 

określić rodzaje i rozmiary strat środowiskowych, a także możliwości ich uniknięcia, minimalizacji  

i kompensacji. 

     Do najważniejszych etapów postępowania OOŚ zalicza się screening – ocena danego problemu, czy 

konieczne jest postępowanie w sprawie OOŚ. Następnie scoping – ustalenie treści i zakresu badań, 

określenie oddziaływania i wpływu na środowisko. 

Metody oceny oddziaływania na środowisko to świadome i konsekwentnie stosowane sposoby 

identyfikacji, wartościowania, interpretacji i prezentacji potencjalnych oddziaływań na środowisko, 

będących rezultatem planowanych działań. Przy wyborze metody oceny należy się kierować rozmiarem 

planowanego przedsięwzięcia, naturą prawdopodobnych oddziaływań, dostępnością metod identyfikacji 

oddziaływań, doświadczeniem oceniającego w zakresie wykorzystywania metod, możliwości: 

finansowych, dostępnych danych, ilości czasu, ekspertów itp.  

Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przekształceń środowiska 

wynikających z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Poważną trudnością 

przy unifikacji metod prognozowania i wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko jest : 

 brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian  

w środowisku i związana z tym niepewność,  

 brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji 

poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.  

Najczęściej stosowaną metodą przy OOŚ są listy sprawdzające (proste i wagowe). Opisuje się czynniki 

(aspekty) działalności  instalacji, które mogą powodować oddziaływanie na środowisko. Drugą metodą są 

matryce, dzięki którym możliwe jest powiązanie aspektów instalacji (pokazanych na jednej osi)  

z charakterystyką środowiska (przedstawionego na drugiej osi). W matrycach wychwytywane są  

w poszczególnych komórkach relacje między działaniem obiektu a środowiskiem. Z kolei w metodzie 

sieci ilustrowana jest relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy działaniem obiektu a jej wpływem  

na środowisko. Ostatnią popularną metodą są nakładki. Mogą one być wykorzystane do identyfikacji 

oddziaływań w przestrzeni poprzez nakładanie map z różnymi warstwami informacyjnymi. Jest to 

szczególnie użyteczna metoda do porównywania alternatywnych lokalizacji inwestycji. Każda z tych 

metod ma swoją charakterystykę i nie może być wykorzystywana dla wszystkich ocenianych 

przypadków. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest łączenie kilku metod w różnych celach. Ogólnie 

proces OOŚ wykorzystuje zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. 

                                                        
13

 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.)  
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Przy sporządzeniu niniejszego raportu zastosowano  trzy segmenty metody prognozowania : 

 identyfikacja : na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz 

warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione  

w ocenie, 

 prognoza : wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono 

przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze), 

 ocena : za pomocą różnych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwóch pierwszych 

segmentach.  

Potencjalne wady procesu OOŚ to : 

 możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia, a zatem wzrost kosztów 

ponoszonych przez inwestora i czasochłonności czynności administracyjnych,  

a to dlatego, iż system ocen środowiskowych w Polsce funkcjonuje na zasadach 

zawiłych prawnie i uznaniowych (wielokrotne uzgodnienia i opinie wydawane przez 

różne instytucje usytuowane w wielu miejscach, w różnej formie administracyjnej), 

 brak dyscypliny terminów administracyjnych, 

 brak uprawnień dla sporządzających Raporty OOS. 

Należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu system OOŚ obowiązujący w RP nie jest w pełni zgodny  

z dyrektywami UE.  

Poniżej przedstawiono schemat postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływa 

na środowisko (stan prawny lipiec 2013 r. – etap po uzyskaniu postanowienia  

o konieczności sporządzenia raportu OOŚ). Zgodnie z ustawą OOŚ
14

 począwszy od 17 listopada 2009 r. 

właściwym do opinii i uzgodnień dla realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływa na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ). 

 

                                                        
14

 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm. )  
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1.4. Podstawowe ustawy i akty wykonawcze związane ze sporządzeniem Raportu 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2013 poz. 1232, ze zm.),  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z  2013, poz. 21, ze zm.),  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  – Prawo wodne (Dz. U. z 2012  Nr 28, poz. 145),  
 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o  Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 686, ze zm.),  
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

(Dz.U. 2013 poz. 1155), 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U.Nr 80, poz. 717, ze zm.) 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami  

(Dz.U.Nr 162, poz. 1568, ze zm.) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, ze zm.), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, ze zm.), 
 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.Nr 167, poz. 1399, ze zm.), 
 Ustawa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową  

(Dz.U.Nr Nr 121, poz. 1263),  
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013 poz. 1205, ze zm.),  
 Ustawa o z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych  

(Dz.U.Nr 11, poz. 84, ze.zm.), 
 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 11, poz.94, ze  zm.), 
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.  z 2011 r. Nr 12, poz. 59, ze zm.), 
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

(Dz.U. 2014 poz. 210), 
 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz.U.Nr 130, poz. 1070), 
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.Nr 79, poz. 666),  
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U.2006 r., Nr 129, poz. 858, ze zm.),  
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr  213, poz. 1397, ze zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska 
jako całości (Dz.U.Nr 122, poz. 1055), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów wystąpienia 
szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań 
naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U.Nr 103, poz. 664), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.Nr 150, poz. 1579),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),    

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek 
stałych przez te silniki (Dz.U.Nr 201, poz. 1681),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  
o zwiększonym ryzyku albo zakładu u dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  
(Dz. U.  2013 poz. 1479),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 16, poz. 87), 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.Nr 130, poz. 880), 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. Nr  2014 poz. 112), 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska  
(Dz.U.Nr 263, poz. 2202, ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości 
wskaźnika L DWN (Dz.U.Nr 215, poz. 1414),   

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  
(Dz.U.Nr 206, poz. 1291), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu 
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  
(Dz.U.Nr 221, poz. 1645, 

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

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U.Nr 191, poz. 1595), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  21 kwietnia 2006 r.  w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
niebędącymi przedsiębiorcami oraz dopuszczalne metody ich odzysku  (Dz.U.Nr 75, poz. 527, ze zm.), 

 Rozporządzenie 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 Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U.Nr 130, poz. 879),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 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.Nr 137, poz. 984, ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas 
substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U.Nr 180, poz. 1867), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136, poz. 964, ze zm.), 

 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.Nr 233, poz. 1988, ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),   

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiskach 
pracy (Dz.U.Nr 217, poz. 1883), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne  
(Dz.U.Nr 157, poz. 1318), 

 

Wytyczne i materiały uzupełniające 
 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych – 
Minister Rozwoju Regionalnego , Warszawa, 2009 r., 

 Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. PSEW. Szczecin 
(2008) 

 Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z roku 1994-2011 
(Raporty o stanie środowiska województwa 1994-2011), 

 Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziału społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 
(Polska ratyfikowała Konwencję w 2001 r. – Dz.U.2001.89.970; obowiązuje w RP od 16 maja 
2002 r.- Dz.U.2003.78.707), 

 Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające 
dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 
się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 
(Dz.Urz.WE L 344 z 27.12.2005, str.44), 
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 Dyrektywa Rady 1996/62/EC z dnia 27 września 1996 roku w sprawie oceny  
i kontroli otaczającego powietrza, 

 Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (IPPC), 

 Dyrektywa Rady 1999/30/EC z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartości dopuszczalnych 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, zanieczyszczeń pyłowych i ołowiu w powietrzu 
i Decyzja Komisji (2001/744/EC) z 17 października 2001 r. zmieniająca Aneks V do tej 
dyrektywy, 

 Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczeń 
powietrza powodowanych przez zakłady przemysłowe, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r.  
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania 
paliw, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23 października 2001               
w sprawie krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(tekst jednolity), 

 "Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, 
wersja II, grudzień 2009". WWW.nietoperze.pl, 

 M. Stryjecki, K. Mielniczuk „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko 
farm wiatrowych” – GDOŚ Warszawa 2011 r.  

1.5. Klauzula zgodności z przepisami Unii Europejskiej 

W prowadzona w życie 15 listopada  2008 r. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227, ze zm.) jest wynikiem prac dostosowawczych w 

zakresie prawa ochrony środowiska do przepisów prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.  

W  ustawie  ww.  wprowadzono zapisy : 

Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych 

publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

Dyrektywy Rady 97/11/UE z dnia 3 marca 1997 r. poprawiającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie 

oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, przez co polskie 

przepisy w zakresie sporządzania ocen o oddziaływaniu na środowisko są zgodne z zasadami 

obowiązującymi w Unii Europejskiej. Obecnie obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

Sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, rozpatrywanego 

w niniejszym opracowaniu, został przygotowany zgodnie ze znowelizowanymi, dostosowanymi do 

przepisów Unii Europejskiej przepisami. W związku z powyższym spełnia warunki stawiane ocenom 

oddziaływania na środowisko koniecznym przy występowaniu o dofinansowanie ze środków 

pomocowych Unii Europejskiej.  W związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z 

budżetu Wspólnoty Europejskiej (WE) i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie 

realizacji projektów należy zapewnić przeprowadzenie postępowania OOŚ uwzględniając zasadę 

pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prawspólnotowej wykładni przepisów prawa 

krajowego (Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych – Minister 

Rozwoju Regionalnego; 2009 r.). 

http://www.nietoperze.pl/
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1.6. Zakres opracowania 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

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

na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.), raport o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko 

powinien zawierać :  

                1) 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; 

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 2004 r. o ochronie przyrody; 
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami; 
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 
5) opis analizowanych wariantów, w tym:  

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 
również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko; 
7) 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 między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:  

a) istnienia przedsięwzięcia, 
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; 
10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko:  

a) określenie założeń do:  
- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 
- 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; 

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; 
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12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 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; 
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
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; 
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z 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; 
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 
jakie napotkano, opracowując raport; 
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do 
każdego elementu raportu; 
19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

 

Informacje, o których mowa w  pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie 

analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje,  

o których mowa w pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

   Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy 

ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru 

ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.  

    Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać 

porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. Raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego 

realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Inwestycja planowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, 

 w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

W ramach przedsięwzięcia, projektuje się budowę 1 elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika (V) do 60 

m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na poziomie do 80 [m] od poziomu terenu, jako jednostek 

wytwórczych energii elektrycznej o mocy (P) do 1000 [kW]. Całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nad 

poziomem terenu wynosić będzie do 115 [m]. 

Maszt elektrowni zostanie usytuowany na zbrojonym fundamencie betonowym o średnicy do 16 m 

pod ziemią i około 6 m nad ziemią z ewentualnym cokołem fundamentowym. Grubość fundamentu 

wyniesie ok. 2,50 m. 

Przewiduje się łuki R 30 i R 15. Droga dojazdowa połączona będzie z istniejącą drogą publiczna 

(gminną) w miejscu istniejącego zjazdu. Przy turbinie zrealizowany będzie plac manewrowy. W ramach 
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inwestycji nie przewiduję się miejsc parkingowo-postojowych. 

Linia energetyczna kablowa średniego napięcia wraz stacją transformatorową (pomiarową) (kontener 

o wymiarach około 5x4 m) położona będzie przy elektrowni. 

Inwestycja planowana na ww. działce w m. Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka realizowana jest 

przez inwestora: Enerpol Mączkowski Mieczysław, adres: Szczuka 60, 87-300 Brodnica. 

Powierzchnia łączna przeznaczona pod inwestycję będzie wynosiła około 200m
2
. Teren lokalizacji 

elektrowni wiatrowej charakteryzuje tereny o różnej charakterystyce zagospodarowania -  

w przeważającej większości tereny w postaci pól uprawnych, sadów, dróg lokalnych, tereny  

z roślinnością przeważnie niską i incydentalnie wysoką Teren przewidziany pod inwestycje stanowi 

użytek rolny sklasyfikowany, jako; RIVa. Działka przewidziana pod inwestycje nadal będzie mogła być 

wykorzystywana do produkcji (uprawy) rolnej. Poza terenem zajętym przez wieżę i urządzenia naziemne. 

Działka przewidziana pod inwestycje nadal będzie mogła być wykorzystywana do produkcji (uprawy) 

rolnej, poza terenem zajętym przez wieżę i urządzenia naziemne 

Na obecnym etapie procesu projektowego Inwestor nie jest w stanie określić czy planowane turbiny 

wiatrowe będą nowe czy używane. W obu przypadkach instalacja będzie spełniała wymagania 

obowiązujących standardów technicznych i zapewni bezpieczno środowiska oraz zdrowia publicznego. 

W sporządzonym Raporcie przyjęto podstawowy parametr charakteryzujący oddziaływanie turbiny 

wiatrowej na środowisko tj. poziom mocy akustycznej o wartości 98,0 dB(A) dla pory nocy  

oraz 102,0 dB(A) dla pory dnia. Dla ww. wielkości przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się hałasu 

w środowisku. 

2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie należące do mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, polega na budowie jednej elektrowni wiatrowej o łącznej mocy znamionowej wytworzonej 

energii do 1000 [kW], średnicy wirnika do 60 [m] i wysokości zawieszenia wirnika na wysokości  

do 80 [m] zlokalizowane będzie na terenie działki ewidencyjnej: 277/2 obręb Świerczyny,  w miejscowości 

Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka 1 szt. ,powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie.  

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi w większości użytek rolny. Działka przewidziana pod 

inwestycje nadal będzie mogła być wykorzystywana do produkcji (uprawy) rolnej. Na rysunku nr 4 

przedstawiono lokalizację elektrowni wiatrowej obręb Świerczyny,  w miejscowości Nowe Świerczyny 

oraz drogę dojazdową do planowanej elektrowni wiatrowej. 
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Ryc. 4. Lokalizacja planowanej elektrowni wiatrowej 
 

W rejonie oddziaływania planowanej elektrowni wiatrowej nie znajdują się szkoły, szpitale, obiekty 

militarne, cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary ważne z punktu widzenia wartości 

kulturowo-historycznych lub naukowych oraz zasoby wód powierzchniowych istotne dla siedlisk zwierząt.  

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny,  

w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka znajdują się następujące zabytki wpisane do Rejestru 

zabytków województwa kujawsko - pomorskiego, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu: 

 Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla - murowany, z 1912 roku i cmentarz z końca XIX 
wieku 

oddalony ok. 1,5 [km] od planowanej elektrowni wiatrowej na działce nr  277/2 obręb Świerczyny,  

m. Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

Ponieważ wykazane w raporcie oddziaływanie planowanej elektrowni wiatrowej wynosi ok. 0,3 [km], 

to można uznać, że eksploatacja ww. instalacji nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejące 

zabytki. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń planu miejscowego. Wnioskowane przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów 

ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie  

z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych oraz zasobów 

wodnych.  Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje w odległości około 310 [m] od elektrowni wiatrowej. 

Teren przedsięwzięcia położony jest poza ustanowionymi oraz planowanymi obszarami Europejskiej 

Sieci Ekologicznej NATURA 2000 i poza obszarami poddanej częściowej  prawnej ochronie z tytułu 

Działka nr 

ew. 277/2 

Planowana 

elektrownia  

Droga 

dojazdowa 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Otoczenie działek przewidzianych pod inwestycję 

stanowią tereny o różnej charakterystyce zagospodarowania - w przeważającej większości tereny  

w postaci pól uprawnych, dróg lokalnych. 

 

2.1.1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy  
 

Dla rejonu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy  

do rodzajów terenów, o których mowa w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, właściwe organy dokonują na podstawie 

faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów. 

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 lutego 2014 r. , znak: WIŚR.6220.1.8.2013: 

„..działki o numerze ewidencyjnym 277/2 ziałka o nr 277/2 - obręb Świerczyny, położona w 

miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka, znajduje się w obszarze o wiodącej funkcji - pozostałe 

użytki rolne (grunty kl. IVa - VI, łąki, pastwiska). W/w działka od strony północnej graniczy z drogą 

gminną. 

W odległości do około 500m od przedmiotowej działki znajdują się: 

- tereny wykorzystywane rolniczo w tym: pozostałe użytki rolne (grunty kl. IVa - VI, łąki, pastwiska), 

grunty podlegające ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze ( część działek o nr 49 - obręb 

Igliczyzna i nr 39/1 - obręb Igliczyzna), 

- nieużytki (część działek o nr 276, 275, 274, 268, 267 i 274 - obręb Świerczyny), 

- lasy (części działki nr 49 - obręb Igliczyzna), 

- tern zabudowany (zabudowa zagrodowa) - część działki nr 279 obręb Świerczyny (w wyroku z 

dnia 4 grudnia 2008 r., II OSK 1536/07, LEK nr 477263, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że 

pojęcie zabudowę zagrodową „należy zdefiniować, jako zespól budynków obejmujący wiejski dom 

mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza"). 

 

Na obszarze do 500m od zamierzonej inwestycji nie występują tereny przeznaczone: 

- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną, 

- pod szpitale i domy opieki społecznej, 

- pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

- na cele uzdrowiskowe, 

- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

- na cele mieszkaniowo-usługowe.” 

 

W związku z bezpośrednim sąsiedztwem działki nr 277/2 z gminą Brodnica wystąpiono także  

z wnioskiem ww. gminy o wyrażenie opinii w sprawie identyfikacji obszarów chronionych przed hałasem 

w związku z planowana inwestycją polegająca na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 

kW i wysokości do 115 m na działce nr 277/2. obręb Świerczyny. gm. Bartniczka.  
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Zgodnie z pismem Urząd Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2014 r., znak : PPOŚI.033.27.2014.EZ: 

„…w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Brodnica zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/247/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010 r. 

działki o numerach ewidencyjnych: 97, 100/5 , 182/3, 182/10, 182/11, 186, 190 oraz 193 - obręb Szczuka 

wchodzą w skład terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, poza tym teren najbliższego sąsiedztwa (ok. 

500 m) poza rolniczą przestrzenią produkcyjną wchodzi w skład obszarów zabudowanych wiejskich 

jednostek osadniczych wskazanych do przekształceń i uzupełnień zabudowy. 

 

Ponadto w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji występują obszary chronione,  

w szczególności dominują tereny zabudowy zagrodowej. Poniżej przedstawiam istniejące zabudowy, 

znajdujące się w odległości 500 m, od planowanych do budowy elektrowni: 

- 97 — zabudowa zagrodowa, 

- 100/5 — zabudowa zagrodowa, 

- 186 — zabudowa zagrodowa, 

- 190 — zabudowa zagrodowa, 

- 193 — zabudowa zagrodowa, 

- 182/3 — zabudowa zagrodowa, 

- 182/10 — zabudowa zagrodowa, 

- 182/11—zabudowa zagrodowa.” 

Ww. pisma stanowią załączniki do przedmiotowego raportu. 

 

Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje w odległości około 310 [m] od planowanej elektrowni 

wiatrowej. Zabudowa zagrodowa składa się z budynku mieszkalnego oraz budynków i urządzeń 

gospodarczych związanych z gospodarstwem rolnym. Na terenie zabudowy zagrodowej mogą być 

zlokalizowane obiekty infrastruktury technicznej i towarzyszące w zakresie: komunikacji wewnętrznej, 

obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej oraz ogrodzeń urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

Na rysunku nr 5 przedstawiono lokalizację działki planowanego przedsięwzięcia na tle graniczących 

gmin. 
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Ryc. 5. Granica gmin 

2.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie  
budowy i eksploatacji lub użytkowania 

W ramach przedsięwzięcia, projektuje się budowę  1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej  o mocy  

do 1000 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami 

infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej:  277/2 obręb Świerczyny,  

w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. - 1 szt.   

Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia ulegną zasadniczym 

zmianom w stosunku do stanu obecnego, ponieważ przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie 

istniejących pól uprawnych. Obszar planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, którym jest instalacja wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii 

elektrycznej  wraz z instalacjami  towarzyszącymi w całości usytuowany będzie  na terenie, będącym w 

dyspozycji Inwestora. Przedsięwzięcie wpłynie  na różnorodność krajobrazową i będzie miało niewielki 

wpływ na:   

- zmniejszenie różnorodności biologicznej,  

- zmiany w lokalnych zasobach wodnych,  

-     utratę korzyści ekologicznych, jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk.  

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się działań w  zakresie przemieszczenia znacznych ilości mas 

ziemnych. Ziemia z wykopów fundamentu zostanie wykorzystana w miejscu realizacji przedsięwzięcia.   

Granica 

gmin 
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2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

2.3.1. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji prac budowlanych 

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska  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 rozpatrywanej elektrowni 

wiatrowego,  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. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z następującymi pracami budowlanymi : 

• zebranie wierzchniej warstwy humusu pod drogi i platformy, 

• budowa dróg i platform, przebudowa i remont istniejących, 

• wykopy pod fundamenty i budowa fundamentów turbin, 

• wykopy, przewierty, przeciski pod kable średnich napięć, układanie kabli SN oraz 

światłowodów w rurach osłonowych, 

• montaż turbin na fundamentach, 

• łączenie kabli między turbinami i GPZ, 

• łączenie, konfiguracja i dobieranie nastaw urządzeń teletechnicznych, 

zabezpieczeniowych, licznikowych, 

• próby rozruchowe. 

Zaplecze budowy zostanie ustalone po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybraniu Generalnego 

wykonawcy. 

W ramach przedsięwzięcia, projektuje się budowie 1 elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika (V)  

do 60 m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na poziomie do 80 [m] od poziomu terenu, jako jednostek 

wytwórczych energii elektrycznej o mocy (P) do 1000 [kW]. Całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nad 

poziomem terenu wynosić będzie do 115 [m].  

Powierzchnia łączna przeznaczona pod inwestycję będzie wynosiła około  

200m
2
. Teren lokalizacji elektrowni wiatrowej charakteryzuje tereny o różnej charakterystyce 

zagospodarowania - w przeważającej większości tereny w postaci pól uprawnych, sadów, dróg lokalnych, 

tereny z roślinnością przeważnie niską i incydentalnie wysoką. Teren przewidziany pod inwestycje 

stanowi użytek rolny sklasyfikowany, jako; RIVa. Działka przewidziana pod inwestycje nadal będzie 

mogła być wykorzystywana do produkcji (uprawy) rolnej. Poza terenem zajętym przez wieżę i urządzenia 

naziemne. 

 

Poniżej podaje się orientacyjne dane dotyczące przebiegu budowy przykładowej elektrowni wiatrowej  

o wysokości wieży do 115 m oraz mocy nominalnej od  1.00  do 2,0 MW.   

Prace przygotowawcze będą polegały na mikroniwelacji terenu, wytyczeniu dróg dojazdowych i placów 
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montażowych, prac ziemnych (np. wykopy pod fundamenty) ewentualnie stosowaniu przecisków  

i przewiertów.  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. 

Budowa fundamentu trwa od 14-21 dni, montaż elektrowni trwa ok. 1,5 dnia, przygotowanie  

do montażu ok. 3 dni (montaż dźwigu), demontaż dźwigu ok. 3 dni. Należy założyć, że na budowę 1 km 

drogi zużyte zostanie ok. 700 m 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. Będzie do tego potrzebne 150- 200 ciężarówek 

o podanej wyżej ładowności. Będą one poruszały się lokalnie. 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 może być  konieczne wywiezienie ok. 1000 m
3
  

(ok. 2000 Mg) ziemi. Przy założeniu, że będzie ona wywożona pojazdami o ładowności 20 Mg, 

konieczne będzie wykorzystanie ok. 100 takich ciężarówek na projektowaną  elektrownię.  

Budowa fundamentu elektrowni wiatrowej o kształcie ośmiokąta wpisanego w okrąg o promieniu  

13 m będzie wymagała zużycia ok. 500 - 600 m
3
 betonu oraz ok. 100 Mg stali, przeznaczonej do 

uzbrojenia fundamentu. Beton będzie przewożony z lokalnych wytwórni  betonowozami  („gruszkami"),  

o przeciętnej pojemności 7[m
3
]. Oznacza to, że na zalanie fundamentu potrzebne będzie  

ok. 85 pojazdów, a każdy z nich pokona trasę 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  fundamentu potrzebne będzie 5 samochodów. 

Plac tymczasowy dla jednej turbiny to teren o powierzchni ok. 1600 m
2
,  plac pozostały po budowie 

to teren o powierzchni 400 m 
2 
.  

 Na miejsce budowy elektrowni wiatrowej dostarczone zostaną również gotowe elementy elektrowni 

wiatrowej. Do ich przewiezienia elementów elektrowni wykorzystanych zostanie kilkanaście 

specjalistycznych pojazdów, które pokonają drogę od producenta do miejsca posadowienia elektrowni 

(przewiduje się ok. 7 transportów ponadgabarytowych na turbinę). Obecnie nie jest jednak znana trasa, 

jaką elementy elektrowni będą transportowane.  

Do zanieczyszczeń środowiska jakie wystąpią na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia 

należy zaliczyć odpady, takie jak gruz, złom metali, nie segregowane odpady podobne do komunalnych,  

emisja hałasu i emisja niezorganizowana pyłu i spalin pochodząca z transportu i prac budowlanych.   

Nieunikniona jest też krótkotrwała dewastacja terenu, zarówno  w czasie budowy planowanej obiektów 

jak i w procesie potencjalnej likwidacji. Zniszczenia wierzchniej warstwy ziemi będą następstwem pracy 

sprzętu budowlanego, w przypadku budowy i likwidacji instalacji. Należy zwrócić uwagę, że ewentualne 

szkody powstałe w związku z realizacją planowanej inwestycji, wykonawca zobowiązany jest usunąć,  

a teren wokół inwestycji przywrócić do stanu poprzedniego.  

Zakres i stopień oddziaływania na środowisko w trakcie budowy będzie zależał przede wszystkim od 

sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac budowlanych. W trakcie budowy fundamentów może 

wystąpić lokalne zagrożenie jakości wód podziemnych. Związane jest ono z prowadzeniem wykopów pod 
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fundamenty, makro – i makroniwelacji co może spowodować odsłonięcie warstw wodonośnych  

i przedostanie się do nich zanieczyszczeń spływających z wodami opadowymi z terenów sąsiednich. 

Odsłonięte warstwy wodonośne mogą być zagrożone przedostaniem się produktów ropopochodnych 

(paliwa, smary, oleje) z pracujących maszyn i urządzeń budowlanych oraz pojazdów.  

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki socjalno-bytowe. Ilość tych ścieków 

uzależniona będzie od liczby robotników, jednak z uwagi na rozmiar inwestycji trudno oszacować ich 

ilość. W fazie realizacji inwestycji przewiduje się przenośne toalety. 

Budowa elektrowni wiatrowej nie przyczyni się do powstania znaczącego zagrożenia środowiska  

w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza. Występujące oddziaływanie będzie miało charakter 

lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Podstawowymi 

źródłami oddziaływania na powietrze będzie wykorzystywany park maszynowy (emisja spalin ze spalania 

oleju napędowego) jak również nieznaczne pylenie wtórne, mogące powstawać podczas poruszania się 

pojazdów po drogach gruntowych i w czasie transportu materiałów sypkich. Podczas budowy elektrowni 

wiatrowej do powietrza mogą być wprowadzone następujące substancje  powstałe  w wyniku spalania 

paliwa w silnikach pojazdów i maszyn budowlanych (koparki, spycharki, dźwigi) : tlenki azotu, tlenek 

węgla, dwutlenek siarki, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Do obliczeń emisji zanieczyszczeń do 

powietrza od komunikacji samochodowej wykorzystano wskaźniki bazy Cornair, inwentaryzującej dane o 

emisji substancji do powietrza (Emission Inventory Guidebook – Road Transport, 2007 r.).  

Na podstawie dostępnych danych średnie zużycie paliwa przez maszyny budowlane można oszacować 

na ok. 24 [kg/h]. Przewidywane zużycie paliwa przez maszyny w trakcie prac budowlanych ok. 500 kg.  

Według wstępnych obliczeń, szacuje się, że podczas budowy elektrowni wiatrowej do powietrza mogą 

być wprowadzone następujące ilości substancji: 

 

Symbol      Nazwa emitora Nazwa Emis.max. Emisja Emisja śr. 

 zanieczyszczenia kg/h Mg/rok kg/h 

L1 Droga dojazdowa tlenek węgla  0,0103  0,00206  0,00024 

 Benzen  0,00015  0,0000306  3,49E-06 

 węglowodory alifatyczne  0,0056  0,00112  0,00013 

 węglowodory 
aromatyczne 

 0,00169  0,00034  0,00004 

 dwutlenek azotu  0,0231  0,0046  0,00053 
 pył ogółem  0,00189  0,00038  0,00004 
  -w tym pył do 10 µm  0,00189  0,00038  0,00004 
 dwutlenek siarki  0,00177  0,00035  0,00004 

P Plac budowy dwutlenek siarki  0,048  0,001    0,00011 
 tlenek węgla  0,0172  0,00036  0,00004 
 dwutlenek azotu  0,073  0,0019   0,00022 

 

Na rysunku nr 6 (przykład) przedstawiono rozprzestrzenianie się dwutlenku azotu w powietrzu,  

w rejonie placu budowy elektrowni wiatrowej (praca maszyn budowlanych i ruch samochodów 

ciężarowych – max.   10 poj./h).                                                                                                                                 
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Ryc. 6. Rozprzestrzenianie się dwutlenku azotu w powietrzu, w rejonie placu budowy elektrowni wiatrowej  

 

Emisja pyłów i gazów do powietrza występująca w trakcie realizacji inwestycji jest w większości 

niezorganizowana, a  na skalę tej emisji bardzo duży wpływ mają chwilowe warunki atmosferyczne, jak 

m. in. aktualna wilgotność podłoża, częstość, wielkość i rodzaj opadów, temperatura powietrza, siła  

i częstość występowania wiatrów.  

Wymienione powyżej czynniki będą miały charakter krótkotrwały. Nie spowodują one trwałych zmian  

w środowisku atmosferycznym i zakończą się wraz z chwilą zakończenia prac montażowych. 

Analizując oddziaływanie akustyczne na środowisko budowy elektrowni wiatrowej można uznać,  

że ewentualne zagrożenia związane będą z pracą maszyn budowlanych i transportem samochodowym. 

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje się na 95 – 111 dB.  Źródłem hałasu będzie 

miejsce prowadzenia prac  budowlanych oraz drogi dojazdowe do placu budowy. W odległości  

ok. 100[m] od placu budowy poziom hałasu nie przekroczy 50 – 60 dB(A).  Poziomy dźwięku 

generowane na etapie budowy, zwłaszcza związane z ruchem pojazdów ciężarowych  mogą przyjmować 

wartości odbierane jako uciążliwe na terenach zamieszkanych (> 65 dB), jednak oddziaływanie to będzie 

przejściowe, będzie występować  w godzinach dziennych  i całkowicie ustanie po zakończeniu budowy. 

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, ze zm.). 

Na rysunku nr 7 przedstawiono analizę warunków akustycznych związanych z budową planowanej 

elektrowni wiatrowej obrębu Świerczyny w m. Nowe Świerczyny w porze dziennej - mapa hałasy. 

 

Droga 

dojazdowa  Plac budowy 
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Ryc. 7. Poziom hałasu w środowisku w rejonie planowanego przedsięwzięcia przedział czasu odniesienia równy 
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym L Aeq D [dB(A)] 

 

Podczas realizacji inwestycji będzie występowała emisja wibracji. Wibracje wystąpią na skutek ruchu 

maszyn budowlanych. Wielkość emisji wibracji jest trudna do oszacowania ze względu na jej 

niezorganizowany i krótkotrwały charakter, natomiast szacuje się, że jej zasięg oddziaływania ograniczy 

się do placu budowy.   

Podczas realizacji przedsięwzięcia związanego z budową elektrowni wiatrowej będą generowane 

odpady. Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie 

działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz 

surowców i materiałów,  aby  w  pierwszej  kolejności  zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  

ograniczać  ilość  odpadów  i  ich  negatywne  oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, 

w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. 

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest 

obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez 

ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn 

technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu 

innym procesom odzysku. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce 

tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi 

biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której 

powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako 
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recykling organiczny.  Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe posiadacz odpadów jest 

obowiązany unieszkodliwiać. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie  

w inny sposób było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio 

wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 

W tabeli nr 14 przedstawiono orientacyjne ilości podstawowych odpadów wytwarzanych  

w trakcie realizacji budowy jednej elektrowni wiatrowej.   

Tabela 14 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Przewidywana ilość 

wytwarzanych odpadów  
[Mg] 

1 2 3 3  

1 12 01 13  
Odpady spawalnicze  0,02  

2 12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż 
wymienione w 17 05 03  remontów 

0,02 

3 15 01 01  
Opakowania z papieru i tektury  0,05 

4 15 01 02  
Opakowania z tworzyw sztucznych  0,15 

5 15 01 05  
Opakowania wielomateriałowe  0.10 

6 
15 01 10 * 

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (opakowania po materiałach  
malarskich  

0,05 

7 17 02 01 
Drewno  0,10 

8 17 02 03  
Tworzywa sztuczne  0,05 

9 17 03 80 
Odpadowa papa  0,05 

10  17 04 05 
Żelazo i stal  0,10 

11 17 04 11 
Kable inne niż wymienione w 17 04 10  0,05 

12 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 

100,00 

13 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03  

0,05 

14 
17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż  wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03  

1,00 

 

W tabeli nr 15 przedstawiono rodzaje odpadów, przewidziane do  przekazania osobom fizycznym 

lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, które mogą zostać wytworzone podczas 

realizacji planowanego przedsięwzięcia.   
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Tabela 15 

LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE POSIADACZ ODPADÓW MOŻE PRZEKAZYWAĆ OSOBOM FIZYCZNYM LUB JEDNOSTKOM 
ORGANIZACYJNYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCAMI, ORAZ DOPUSZCZALNYCH METOD ICH ODZYSKU 

 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Proces 
odzysku 

Dopuszczalne metody odzysku 

1 2 3 4 5 

1 10 13 82 
Wybrakowane wyroby R11 Do utwardzania dróg, budowy fundamentów po 

rozkruszeniu 

2 
17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

R5 Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, 
wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie 

po rozkruszeniu 

3 
17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

R5 Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, 
wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie 

po rozkruszeniu 

4 

17 02 01 

Drewno R1 lub      

R 11 

Do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest 

zanieczyszczone impregnatami i powłokami 
ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i 
konserwacji, lub do wykorzystania jako materiał 

budowlany 

5 17 04 01 
Miedź, brąz, mosiądz R4 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

6 17 04 02 
Aluminium R4 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

7 17 04 05 
Żelazo i stal R4 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

8 17 04 07 
Mieszaniny metali R4 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

9 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

R10 Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

10 19 12 01 
Papier i tektura R1 Do wykorzystania jako paliwo 

11 
19 12 07 

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 R1 lub 
R11 

Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami 

ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i 
konserwacji 

12 20 02 02 
Gleba i ziemia, w tym kamienie R10 Do utwardzania powierzchni 

13 Ex 20 03 02 
Odpady ulegające biodegradacji, kartony R1 lub R3 Do wykorzystania jako paliwo lub w przydomowych 

kompostowniach 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujący 

przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac,  

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy 

prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów 

przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją 

planowanego przedsięwzięcia (art. 75  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska).   

Większość oddziaływań na środowisko w związku z realizacją przedsięwzięcia można próbować 

ograniczyć. Ograniczenia te związane są z zastosowaniem prawidłowych rozwiązań projektowych                    

i organizacyjno-technicznych, np. : 

 ograniczenie prac ziemnych do niezbędnego minimum, zwłaszcza na gruntach ornych, 

 prowadzenie hałaśliwych prac budowlanych oraz wykorzystywanie ciężkiego transportu 

w godzinach dziennych, 
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 prowadzenie prac przy uwzględnieniu okresów wegetacyjnych roślin oraz okresów 

lęgowych zwierząt, 

 zastosowanie przy pracach ziemnych systemów odwodnienia terenu, który uniemożliwi 

przedostanie się zanieczyszczeń nawet w przypadku nawalnych opadów,  roztopów  

lub sytuacji awaryjnych. 

 

2.3.2. Przewidywane oddziaływanie na środowisko w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia 

2.3.2.1. Cechy charakterystyczne procesu wytwarzania energii 
elektrycznej przy wykorzystaniu siły wiatru 

Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej 

przy wykorzystaniu siły wiatr,  ze względu na ochronę środowiska należy zaliczyć :   

 brak zużycia  wody, 

 brak ścieków technologicznych, 

 brak zorganizowanych  i niezorganizowanych emisja gazów i pyłów do powietrza, w tym 

również emisji gazów cieplarnianych oraz lotnych związków organicznych (LZO), 

 eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska 

i obowiązujących norm poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, 

 procesy produkcyjne realizowane na terenie instalacji ze względu na ich rodzaj i skalę, nie 

powodują znacznego zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (instalacja nie wymaga pozwolenia zintegrowanego), 

 charakter procesu wytwarzania energii elektrycznej i  nie powoduje zaliczenia elektrowni 

wiatrowej do  zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej 

 elektrownie wiatrowe są  bezpośrednim  źródłem hałasu o wysokim poziomie dźwięku halsu 

oraz źródłem występowania efektów świetlnych (efekt stroboskopowy, migotanie cienia), 

 instalacja elektrowni wiatrowej stanowi  przeszkodę na trasie przelotu ptaków, 

 elektrownia wiatrowa jako obiekty o dużej wysokości i kontrastowym kolorze w stosunku do 

tła nieba oraz powierzchni ziemi z różnymi formami jej użytkowania dodatkową z będącymi 

w ruchu śmigłami, wpływa na krajobraz, stanowiąc znaczącą dominantą krajobrazową.  

 

Zestawienie głównych cech charakterystyczne procesów wytwarzania energii elektrycznej 

przy wykorzystaniu siły wiatru  przedstawiono w tabeli nr 16. 

Tabela 16 

Lp. 

Cecha procesu produkcyjnego  

 (eksploatacja instalacji) 

Identyfikacja 

TAK/NIE
 

1 2 3 

1 Zużycie wody                       NIE 

2 

 
 
 

Wytwarzanie ścieków : 

-  bytowych 
               -  przemysłowych  
               -  wody opadowe i roztopowe    

 

                    NIE 
                    NIE 
TAK 

3 

 
 
 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza  : 
               - gazy  
               - gazy cieplarniane (CO2, CO, CH4 ) 

               - pyły  
               - związki złowonne   
               - lotne związki organiczne (LZO) i szwo 

 
                    NIE 
                    NIE   

                    NIE 
                    NIE 
                    NIE 
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Lp. 
Cecha procesu produkcyjnego  

 (eksploatacja instalacji) 
Identyfikacja 

TAK/NIE
 

1 2 3 

4 
 

 
 

Emisja hałasu : 
              - źródła zewnętrzne   

              - źródła wewnętrzne   
 

TAK 

TAK 
 

5 

 
 
 

Wytwarzanie odpadów : 

              - odpady niebezpieczne  
              - odpady inne niż niebezpieczne  
              - zmieszane odpady komunalne   

TAK 
TAK 
                   NIE 

6 
 
 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej : 
             - duże ryzyko  
             - zwiększone ryzyko  

                   NIE 
                   NIE  

7 Działalność stwarzająca ryzyko szkody w środowisku                     NIE 

8  

 

Stosowanie substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska  

                   NIE 

 

9 Oddziaływanie na zdrowie ludzi                     NIE 

10 

 
 
 

 
 
 

Inne oddziaływania : 

             - wibracja                                                        
             - promieniowanie elektromagnetyczne  
               niejonizujące   

             - promieniowanie elektromagnetyczne    
               jonizujące 
             - powierzchnia ziemi  

             - krajobraz  
             - awifauna, nietoperze 
             - efekty świetlne 

 

TAK 
TAK 
 

                   NIE 
 
                   NIE 

TAK 
TAK 
TAK 

 

2.3.2.2. Szczegółowy opis instalacji 

Planowana elektrownia wiatrowa o mocy nominalnej do 1000 [kW]  to trójpłatowa turbina wiatrowa  

z systemem obracania gondoli. Wyposażona jest w system uwzględniający zarówno kierunku jak i prędkości 

wiatru. Turbina wiatrowa wyposażona jest w wirnik zbudowany z układu łopat o średnicy do 60 [m]. 

Materiałem użytym do wykonana śmigieł wirnika jest włókno szklane wzmacniane poliestrem lub włókno 

węglowe. Wirnik zamocowany jest promieniowo w piaście i osadzonym na poziomym lub lekko pochylonym 

wale generatora. Generator znajduje się w gondoli, która osadzona jest na wieży siłowni wiatrowej. 

Elektrownia wiatrowa omawianego typu wyposażone są w system regulacji kąta nachylenia łopat, tak 

aby były ustawione optymalnie w stosunku do aktualnie panujących warunków wiatrowych. Pozwala to na 

zoptymalizowanie wielkości produkowanej energii oraz poziom hałasu. Posiadają system automatycznego 

monitorowania pracy poszczególnych układów wchodzących w skład siłowni wiatrowej. System monitoringu 

przekazywany jest do centrali poprzez sieć internetową. 

Przewidywane etapy procesu inwestycyjnego: 

 zakup turbiny    

 przyłącze energetyczne  

 fundament 

 praca sprzętu ciężkiego 

 montaż i rozruch instalacji. 
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Ryc. 8. Opis budowy przykładowej elektrowni wiatrowej   

 

Wirnik :  Wirnik składa się z trzech łopat, piasty, wieńców obrotowych oraz napędów przestawiania łopat. 

Łopaty wirnika wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym 

(GRP).Każda z łopat wirnika jest sterowana i napędzana niezależnie od pozostałych. Łopaty są 

wyposażone w system osłony odgromowej z elektrodami końcowymi, odprowadzający wyładowania 

atmosferyczne w kierunku piasty. 

Wał wirnika : Zespół napędowy składa się z wału wirnika, przekładni sprzężonej poprzez połączenie  

za pomocą tarczy skurczowej, sprzęgła z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz generatora. 

Przekładnia :Przekładnia jest wykonana jako wielostopniowa przekładnia planetarna z jednostopniowym 

kołem czołowym. Alternatywnie możliwe jest zastosowanie mechanizmu sprzęgowego z rozgałęzieniem 

mocy. Chłodzenie przekładni następuje poprzez układ chłodzenia olejowo-powietrznego o stopniowanej 

mocy chłodzenia. Łożyska przekładni oraz zazębienia są w sposób ciągły zaopatrywane w schłodzony 

olej. Wartości temperatury łożyska przekładni oraz temperatury oleju są stale nadzorowane. 

Generator : Generator jest podwójnie  zasilaną maszyną  asynchroniczną. Optymalna  temperatura   

robocza generatora jest utrzymywana za pomocą chłodzenia wodnego. 

Chłodzenie i filtracja :Przekładnia, generator i przetwornica siłowni posiadają niezależne od siebie 

aktywnesystemy chłodzenia. Wszystkie systemy zostały zaprojektowane tak, aby również w przypadku 

wysokich temperatur zewnętrznych możliwe było ustawienie optymalnych temperatur pracy. Nadzór 

temperatury poszczególnych łożysk przekładni, oleju przekładniowego, uzwojeń generatora, 

ułożyskowania generatora oraz wody chłodzącej (odporna na działanie mrozu mieszanina wody i glikolu) 

jest realizowany w sposób ciągły i częściowo redundantny przez sterowanie. 

System hamulcowy : Aerodynamiczny system hamulcowy jest realizowany przez trzy sterowane 

niezależnie od siebie łopaty wirnika, które mogą zostać obrócone o 90° dookoła własnej osi.  

Do przestawiania łopat wirnika służy system bezpieczeństwa - w przypadku niezaplanowanej awarii 

napięcia zasilającego do systemu pitch zostaje automatycznie dołączone zasilanie awaryjne, które 

ustawia łopaty  poprzecznie do kierunku obrotów. Siłownia jest wyposażona dodatkowo w mechaniczny 

hamulec, wspierający hamowanie za pomocą łopat wirnika i zatrzymujący wirnik. Siła hamowania jest 

regulowana za pomocą rozmaitych programów hamowania, co pozwala na uniknięcie szczytowych 
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wartości obciążenia. Po zatrzymaniu się siłowni możliwe jest zablokowanie wirnika. 

Gondola : Gondola składa się z odlanej podstawy maszyny, zespawanej podstawy generatora oraz 

kabiny. Kabina wykonana jest z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym (GRP). Dzięki formie 

gondoli i lokalizacji chłodnicy dla chłodzenia wykorzystywany jest naturalny opływ powietrza. 

Naprowadzanie na wiatr : Kierunek wiatru jest stale mierzony na wysokości piasty za pomocą dwóch 

rozmaitych urządzeń. W przypadku przekroczenia dozwolonej odchyłki gondola jest aktywnie 

naprowadzana. Następuje to za pomocą dwóch silników przekładniowych, przestawiających gondolę 

poprzez wieniec obrotowy. Jeżeli gondola nie zostaje obrócona, uaktywnione zostają hamulce 

postojowe. Hamulce te znajdują się; a mianowicie są rozmieszczone na obwodzie, na którym znajduje 

się wieniec obrotowy (hydrauliczne) oraz w napędzie na szybkiej stronie przekładni azymutalnej 

(elektryczne). 

Sterowanie i system bezpieczeństwa : Sterowanie siłowni wiatrowej jest realizowane za pomocą 

oprogramowania monitorującego w sposób ciągły wszystkie podłączone czujniki mierzonych wartości, 

analizujące jego wyniki i tworzącego na ich podstawie parametry sterownicze siłowni. Siłownia wiatrowa 

pracuje z dwoma urządzeniami pomiarowymi do rejestracji danych wiatru. Pierwszy  nich jest używane 

do sterowania, zaś drugie nadzoruje pierwsze urządzenie. W przypadku awarii jednego z urządzeń, do 

sterowania używane jest drugie z nich. 

Kierowanie pracą : Główne zadanie kierowania pracą (komputer sterowniczy + software) to realizowany 

podczas bieżącej pracy ciągły nadzór nad zapisanymi w sterowaniu SW parametrami roboczymi oraz ich 

zachowywanie. Parametry są zadane przez serwisującą i dopasowane do danego miejsca lokalizacji. Celem 

jest automatyczna i bezpieczna praca siłowni we wszelkich sytuacjach. Przy braku wiatru SW pozostaje 

wstanie spoczynku (tryb pracy oszczędnej), tzn. pracuje tylko komputer sterujący, który rejestruje dane 

(pogody). Inne systemy zostają dołączone w razie potrzeby nie zużywają dzięki temu prądu. Wyjątek stanowią 

funkcje o znaczeniu dla bezpieczeństwa, np, system hamulcowy (pompa hydrauliczna). Wirnik powoli zwalnia 

obroty do zera. Przy osiągnięciu prędkości wiatru włączenia SW przechodzi w stan gotowości do pracy. 

Wszystkie systemy zostają teraz przetestowane, a gondola ustawia się według wiatru. Przy nasileniu wiatru 

wirnik zaczyna się obracać szybciej.  

Po osiągnięciu określonej prędkości obrotowej, generator zostaje sprzężony z siecią i SW produkuje prąd. 

Podczas pracy gondola podąża za kierunkiem wiatru. Może się ona obrócić wielokrotnie dookoła własnej osi. 

Jeżeli zostaje jednak przekroczona wartość graniczna, SW zostaje zatrzymana, gondola obraca się  

z powrotem i SW wykonuje ponowny start. W przypadku przekroczenia prędkości wiatru powodującej 

wyłączenie SW zostaje zatrzymana, tzn. łopaty wirnika zostają obrócone o 90
0
 w położenie chorągiewki. Wirnik 

zostaje wyhamowany. Znajduj się on w stanie wybiegu do momentu ponownego obniżenia się prędkości wiatru 

poniżej prędkości włączenia. Przy wszystkich systemach oraz przy wielu elementach składowych SW 

umieszczone są czujniki, zgłaszające aktualny stan do sterowania. Dla każdego punktu pomiaru istnieją 

wartości zadane (parametry pracy), które muszą zostać zachowane. W przypadku przekroczenia tego typu 

wartości sterowanie odpowiednio reaguje. W przypadku przekroczenia określonych wartości granicznych 

temperatury zostaje np. najpierw włączona pompa obiegu chłodzenia. Po ponownym osiągnięciu określonej 

wartości zadanej pompa wyłącza się. Po przekroczeniu dalszej wartości granicznej do systemu zdalnego 

nadzoru wysłane zostaje ostrzeżenie. Stanowisko zdalnego nadzoru jest przez cały czas obsadzone  

i podejmuje decyzję o dalszym działaniu na podstawie aktualnych danych roboczych. Jeżeli temperatura 
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ponownie spada poniżej określonej wartości granicznej, ostrzeżenie zostaje wycofane.  

W przypadku przekroczenia trzeciej wartości granicznej maszyna natychmiast się zatrzymuje. Ta trzecia 

wartość jest wybrana tak, aby nie doszło jeszcze do żadnych uszkodzeń maszyny. Do tego jednego 

punktu pomiaru jest tym samym przyporządkowane sześć parametrów charakteryzujących trzy wysokie oraz 

trzy niskie wartości graniczne temperatury. W przypadku przekroczenia określonych granic pracy siłowni, SW 

zostaje zatrzymana natychmiast. Ma to miejsce np. przy przekroczeniu prędkości wiatru wyłączenia bądź też 

przy spadku ciśnienia w systemie hydraulicznym. W wypadku zewnętrznych przyczyn jak zbyt wysoka prędkość 

wiatru bądź też błąd sieci siłownia zostaje łagodnie wyhamowana. Przyczyny istotne dla bezpieczeństwa 

powodują hamowanie awaryjne, zatrzymujące wirnik w najszybszym możliwym czasie. Po każdym wyłączeniu 

ma miejsce z przyczyn bezpieczeństwa pewien okres opóźnienia. Dopiero po jego upływie siłownia może 

zostać ponownie wystartowana. 

2.3.2.3. Zagospodarowanie działki 

Zagospodarowanie terenu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 wolnostojącej 

elektrowni wiatrowej  o mocy do 1000 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką 

postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr: 277/2 

obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. - 1 szt., powiat brodnicki, woj. 

kujawsko-pomorskie przedstawiono na rysunku nr 9. 

 

Ryc. 9. Elektrownia  - Nowe Świerczyny do 1000 [kW]   
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2.3.3.   Przewidywane oddziaływanie na środowisko wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia 

 

Podczas funkcjonowania elektrowni wiatrowej wystąpią  następujące rodzaje zanieczyszczeń: 

 emisja hałasu do otoczenia ,  

 emisja odpadów,  

 wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego, 

 wytwarzanie pól  elektromagnetycznych niejonizujących , 

 powodowanie efektów świetlnych.  

W czasie funkcjonowania planowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzania  

do otoczenia  promieniowania elektromagnetycznego jonizującego,  toksycznych substancji chemicznych   

i związków biologicznie czynnych. Z uwagi na rodzaj i charakter stosowanej technologii na terenie 

instalacji do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu siły wiatru nie przewiduje  

się  wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska – pożar, wybuch. 

Eksploatacja  planowanej elektrowni wiatrowej  nie  wymaga zaopatrzenia w wodę, nie jest 

związana z zapotrzebowaniem w ciepło grzewcze i technologiczne,  nie wytwarza ścieków socjalno-

bytowych i ścieków technologicznych.  Instalacja wymaga zaopatrzenie w energię elektryczną dla 

potrzeb oświetlenia. Dostawa energii elektrycznej będzie realizowana z własnego źródła wytwarzania 

energii  tj. z elektrowni wiatrowej. Przewidywane zapotrzebowanie w energię elektryczną szacuje się na 

poziomie ok.14[kW] dla  jednej rozpatrywanej turbiny. 

Projektowana elektrownia jest: urządzeniem bezobsługowym - sterowanie instalacji odbywa się przy 

pomocy sterowników mikroprocesorowych i komunikacji przy użyciu łączy teletechnicznych.  

W czasie funkcjonowania elektrowni wiatrowej wybudowane drogi nie będą praktycznie 

wykorzystywane. Sporadycznie planowany jest jedynie dojazd do elektrowni wiatrowej samochodami 

osobowymi lub dostawczymi w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli technicznych. Ze względu na 

marginalny wpływ ruchu samochodowego związanego z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej na kształt 

klimatu akustycznego, pominięto w niniejszym opracowaniu wpływ tego źródła na środowisko. 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli nr 17 (wartości liczbowe dla jednej elektrowni).  

Tabela 17 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia  Ilość [jednostka miary] 

1 2 3 

1 Wody opadowe     300  [m
3
/rok] 

2 Emisja odpadów niebezpiecznych  0,05 [Mg/rok] 

3 Emisja odpadów innych niż niebezpieczne   0,06 [Mg/rok] 

 
W wyniku funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia okresowo (prace konserwacyjne  

i przeglądy) będą wytwarzane odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) posiadają następującą 

klasyfikację: 

 130109*  - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne, 

 130110* - mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych, 
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 130205*  - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające 

związków chlorowcoorganicznych, 

 130208*  - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

 130306*  - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 130301, 

 130307* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

nie zawierające związków chlorowcoorganicznych, 

 130310* - inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, 

 160601* - baterie i akumulatory ołowiowe, 

 160602* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, 

 160113* - płyny hamulcowe, 

 150202* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi, 

 160213* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 

w 160209 do 160212 (lampy fluorescencyjne zawierające rtęć), 

 1704 – odpady i złomy metali oraz stopów metali. 

Zaznacza się, że ilość generowanych odpadów niebezpiecznych na etapie eksploatacji będzie 

uzależniona od typu zastosowanych turbin wiatrowych, głównie od rodzaju systemów przełożenia 

napędu tj.  przekładni.   

W przypadku stosowania przekładni olejowych średnia - roczna ilość odpadów generowanych  

w czasie eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej  może wynosić ok. 600 kg (oleje przepracowane – kod 

13 02 08 *).  

Przewiduje się następujące postępowanie z generowanymi odpadami : 

 wszystkie odpady generowane przez obiekt będą podlegały ewidencji ilościowej i jakościowej ;  

 odpady, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska będą odbierane do odzysku lub 

unieszkodliwiania i nie będą magazynowane w elektrowni;  

 transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z przepisami o przewozie 

materiałów niebezpiecznych ; 

 Inwestor zawrze stosowne umowy na odbiór odpadów, sprawdzając czy firmy odbierające są  

w stanie zgromadzić bądź unieszkodliwić dany ich rodzaj zgodnie z wszelkimi wymogami 

w tym zakresie . 

Emisja hałasu : głównym źródłem hałasu emitowanym  do środowiska z planowanej elektrowni 

wiatrowej będzie praca generatora oraz szum obracających się śmigieł. Projektowana elektrownia 

wiatrowa nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku, określonego  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) na granicy obszarów podlegających ochronie akustycznej.  

Szczegółowa analiza akustyczna dla planowanej elektrowni wiatrowej zostanie przedstawiona  

w dalszej części Raportu.   



 

 
 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 

STRONA 

61/165 

 
 

www.ekoman.pl 

   

2.3.3.1. Rozwiązania zapobiegające zagrożeniom dla środowiska 

Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 wolnostojącej elektrowni 

wiatrowej  o mocy do 1000 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową 

i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr  277/2 obręb 

Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka - 1 szt., przewiduje się zastosowanie 

rozwiązań technologicznych i organizacyjnych spełniających wymagania Najlepszej Dostępnej 

Technologii. 

Proces technologiczny produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu siły wiatru jest rozwiązaniem 

bezściekowym (ścieki socjalno-bytowe, ścieki technologiczne, wody opadowe), nie powodującym emisji 

pyłów i gazów do powietrza, nie oddziałuje na wody podziemne i powierzchniowe, nie stwarza 

zagrożenia wystąpienia awarii ekologicznej. Ponadto, realizacja zamkniętego systemu gospodarowania 

olejami w obrębie turbiny wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz gleby w rejonie elektrowni wiatrowej.  

W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej obiekt nie stwarza zagrożenia dla ludzi (instalacja 

bezobsługowa) – zasięg oddziaływania katastrofy nie przekracza wysokości instalacji.  

Zastosowana technologia w elektrowniach wiatrowych umożliwia zróżnicowanie prędkości obrotowej 

wirnika (RPM) i tym samym optymalne wykorzystanie wydajności aerodynamicznej wirnika. Turbina 

wyposażona jest w system regulacji skoku łopat (pitch). System monitoruje kąt nachylenia łopat tak,  

by były one ustawione optymalnie w stosunku do aktualnych warunków wiatrowych. Pozwala  

to zoptymalizować wielkość produkowanej energii oraz poziom emitowanego hałasu. 

Na planowanej instalacji  zostaną zamontowane typowe oznaczenie przeszkodowe,  obejmujące 

oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne. Jako oznakowanie nocne przyjmuje się jako wystarczające 

"umieszczenie lamp oświetleniowych koloru czerwonego na szczycie gondoli". Oświetlenie na szczycie 

gondoli oraz malowanie pasów na śmigłach jest dzienne i nocne w celu uniknięcia katastrofy lotniczych 

zarówno statków powietrznych cywilnych jak i wojskowych. Przewiduje się pomalowanie konstrukcji 

matowymi farbami w jasnych kolorach, w celu eliminacji zjawiska refleksów świetlnych, zwiększenia 

widoczności i prawdopodobieństwa dostrzeżenia pracującej turbiny przez przelatujące ptaki w warunkach 

dziennych i nocnych oraz jako czynnik odstraszający ptaki drapieżne. 

Działania minimalizujące ewentualne kolizje ptaków i nietoperzy z planowaną instalacją elektrowni 

wiatrowej zostały ujęte w raportach końcowych z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego 

ptaków i nietoperzy (załącznik do Raportu).  

Przewidywany efekt ekologiczny planowanego przedsięwzięcia przy realizacji wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska  to uniknięcie w ciągu roku emisji co najmniej  428 ton
15

 dwutlenku 

węgla – gazu odpowiedzialnego za efekt ocieplania się klimatu oraz uniknięcie wytworzenia znaczącej 

ilości odpadów stałych (ok. 37 Mg/rok odpadów paleniskowych kod 10 01 01). 

 

2.3.4. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w czasie likwidacji 

 Na etapie likwidowania przedsięwzięcia – rozbiórka i demontaż obiektów budowlanych  

i infrastruktury technicznej emisja będzie miała charakter niezorganizowany i pochodzi z różnych źródeł. 

                                                        
15 - w zależności od efektywnej pracy elektrowni w ciągu roku – wyliczenia autora   
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Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne : Przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków 

ostrożności i prowadzeniu demontażu urządzeń zgodnie z przyjętymi instrukcjami, nie przewiduje się 

powstania oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne w fazie likwidacji. Potencjalne oddziaływania 

mogą być związane z pracą ciężkiego sprzętu mechanicznego i mieć taki sam charakter i skalę jak 

oddziaływania opisane na w punkcie 2.3.1. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe: Nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu fazy 

likwidacji planowanej inwestycji na wody powierzchniowe. 

Oddziaływanie na klimat i stan powietrza: Przyjmując, że likwidacja projektowanego przedsięwzięcia 

zostałaby przeprowadzona, oddziaływanie inwestycji na etapie likwidacji będzie podobne jak na etapie 

budowy (punkt 2.3.1.), jednak z uwagi na mniejszą ilość maszyn i środków transportu uciążliwość tej fazy 

może być mniejsza niż na etapie  realizacji przedsięwzięcia.   

Oddziaływanie na klimat akustyczny: Przyjmując, że likwidacja projektowanego przedsięwzięcia 

zostałaby przeprowadzona, oddziaływanie inwestycji na etapie likwidacji będzie podobne jak na etapie 

budowy. Prace polegające na rozbiórce obiektów i porządkowaniu placu spowodują niezorganizowaną 

emisję hałasu, trudną do ilościowego oszacowania. Przewiduje się, że ilość maszyn i samochodów 

ciężarowych pracujących na etapie likwidacji będzie znacznie mniejsza niż na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia, zatem uciążliwości i zasięg oddziaływania hałasu będą mniejsze. 

Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami: Charakterystyka rodzajowa grup odpadów 

powstających w fazie likwidacji turbiny będzie analogiczna pod względem listy rodzajów odpadów 

zidentyfikowanych dla fazy budowy obiektu. W trakcie prac likwidacyjnych zostaną wytworzone odpady 

należące do następujących grup odpadów: 

Tabela klasyfikacji odpadów mogących powstać podczas likwidacji inwestycji 

Tabela 18 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17  
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01  
Odpady materiałów i elementów- budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, 
ceramika) 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07  
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne ni: wymienione w 17 01 06 

17 01 82  Inne niewymienione odpady 

17 02  Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01  Drewno 

17 02 03  Tworzywa sztuczne 

17 04  Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 05  Żelazo i stal 

1704 11  Kable inne niż: wymienione w 17 04 10 

17 05  Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemie z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni: wymienione w 17 05 03 

17 06  Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
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Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 06 04  Materiały izolacyjne inne ni: wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

 

Przewiduje się, że przeprowadzenie prac rozbiórkowo-likwidacyjnych zostanie powierzone 

wyspecjalizowanej firmie, która zapewni zagospodarowanie odpadów zgodne z obowiązującymi 

wymaganiami prawa. Na etapie likwidacji głównym odpadem będzie gruz budowlany (kod 17 01 01), 

który zostanie przekazany do ponownego wykorzystania lub na składowisko odpadów. 

Oddziaływanie na ludzi: Charakter oddziaływań na zdrowie ludzi, jakie mogą mieć miejsce na skutek 

likwidacji przedsięwzięcia związany jest z działaniami jakie mają miejsce podczas realizacji inwestycji, 

zatem oddziaływanie i jego skutki będą podobne  jak w fazie budowy. 

Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury: Odległość dzieląca planowaną inwestycję od 

najbliższych zinwentaryzowanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz udokumentowanych 

stanowisk archeologicznych jest na tyle duża, że można stwierdzić brak bezpośredniego wpływu 

likwidacji turbiny na obiekty tego rodzaju, a potencjalne oddziaływania pośrednie można uznać 

za pomijalne. 

Oddziaływanie na faunę i florę: Faza likwidacji opisywanego przedsięwzięcia wiązała się będzie, 

podobnie jak faza budowy z okresowym płoszeniem lokalnej zwierzyny, niszczeniem wierzchnich warstw 

szaty roślinnej głównie w skutek wzmożonego ruchu pojazdów mechanicznych oraz prac 

demontażowych prowadzących do lokalnego przemieszczania wierzchniej warstwy gruntu. 

Wpływ na obszary chronione: W fazie likwidacji nie przewiduje się wywierania istotnego wpływu na 

obszary chronione, w tym obszary Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, występujące w znacznej 

odległości od terenu inwestycji. Podczas prowadzonych na potrzeby karty informacyjnej analiz nie 

zidentyfikowano zagrożeń dla stanu siedlisk, ani dla celów i funkcji, jakie stanowiły podstawę dla 

ustanowienia obszarów chronionych położonych w bliższym i dalszym sąsiedztwie inwestycji. 

Oddziaływanie na krajobraz: Przyjmując, że likwidacja projektowanego przedsięwzięcia zostałaby 

przeprowadzona, oddziaływanie inwestycji na etapie likwidacji będzie podobne jak na etapie budowy. 

Zakładając  wariant likwidacji elektrowni wiatrowej nastąpi :  

o przywrócenie krajobrazu z przed budowy  instalacji  elektrowni , 

o znaczące obniżenie poziomu dźwięku w rejonie likwidowanych instalacji, 

o konieczność przeprowadzenia złomowania konstrukcji, 

o likwidacja fundamentów – postępowanie z odpadami z godnie z obowiązującymi,  

o konieczność przeprowadzenia rekultywacji terenu w kierunku rolnym (odpowiedzialnym 

jest prowadzący instalacje).  
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3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidzianego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
w tym elementów środowiska objętych ochroną ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

3.1. Ogólna charakterystyka rejonu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 

Na rysunku nr 10 przedstawiono lokalizację przedsięwzięcia na tle gminy Bartniczka. 

 

Ryc. 10. Lokalizacja elektrowni wiatrowej na terenie gminy Bartniczka 

 

Gmina Bartniczka położona jest we wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego w 

powiecie brodnickim. Ma kształt wydłużony z kierunku południowo - zachodniego na wschód. 

Maksymalna szerokość obszaru gminy wynosi ok. 6 km, a długość ok. 21 km. Sąsiaduje od północy z 

gminą Brzozie, od południowego zachodu z gminą Brodnica, od południa z gminą Świedziebnia i od 

południowego wschodu z gmina Górzno. Niewielki odcinek granicy wschodniej jest zarazem granicą 

województw : Kujawsko - Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Według podziału fizyczno - 

geograficznego Polski obszar gminy leży na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Garbu Lubawskiego, 

zaś jej północny fragment leży w granicach Doliny Drwęcy.  

3.2. Warunki klimatyczne, powietrze atmosferyczne, hałas 

Gmina Bartniczka podobnie jak województwo kujawsko-pomorskie należy do regionów Polski 

najuboższych w opady atmosferyczne. Średni opad dla gminy wynosi 525 mm co jest wielkością trochę 

większą od średniej opadu dla województwa (498 mm). Roczne minimum występuje w miesiącu lutym  

i wynosi 30 mm, maksimum przypada na miesiąc sierpień i wynosi 76 mm. Roczny przebieg 
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zachmurzenia jest taki sam jak w całym kraju. Najmniejsze zachmurzenie występuje we wrześniu - 5,7, 

największe natomiast w listopadzie 8,1 przy średnim rocznym wynoszącym 6,9 (w skali 

jedenastostopniowej). Liczba dni pogodnych (ze średnim dziennym zachmurzeniem <2) wynosi w roku 

34 dni, a większa ich część 25, przypada na miesiące III IX. Średnia liczba dni pochmurnych (średnie 

dzienne zachmurzenie >8), wynosi 161. W biegu rocznym najczęściej występują w miesiącach jesienno-

zimowych (po około 20), najrzadziej w ciepłej części roku, po ok. 10 dni w miesiąca. Średnie dzienne 

usłonecznienie w skali roku wynosi 4,2 godziny (średnia 10-letnia w okresie 1961-1970), co odpowiada 

sumie 1.538 godziny w ciągu roku. Usłonecznienie z roku na rok podlega znacznym oscylacją od 1290 

do 1856 godzin. Niskie usłonecznienie (poniżej 1500 godzin) niekorzystnie rzutuje na produkcję rolną. 

Wieloletnie obserwacje wykazują, że najzimniejszym miesiącem jest luty z średnią temp. -2,5° C, 

najcieplejszym miesiącem jest lipiec z średnią temp. 17,8° C. Najwyższa absolutna temperatura wyniosła 

38,2° C, a najniższa absolutna temp. - 32,4° C. Średnia temperatura roczna wynosi 7,4° C. 

Hałas: Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość 

środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka i mającym fundamentalne znaczenie dla 

możliwości odpoczynku i regeneracji sił. Narażenie na hałas może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, 

poz. 826, ze zm.). Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla 

danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób 

zagospodarowania. Dla poszczególnych terenów podano dopuszczalny równoważny poziom hałasu  

w porze dziennej (6:00 – 22:00) i nocnej (22:00 – 6:00) oraz dopuszczalne wartości wskaźników 

długookresowych dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu i przedziałów czasowych. Dla hałasów 

drogowych i kolejowych dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej –  

w zależności od funkcji terenu – od 50 do 68 dB, w porze nocnej 45 – 60 dB. Wartości te są wymagane 

zarówno w przypadku wskaźników oceny hałasu stosowanych w polityce długookresowej,  

jak i w odniesieniu do jednej doby.  

Klimat akustyczny środowiska Gminy Bartniczka zdecydowanej większości kształtowany jest przez 

hałas komunikacyjny drogowy, który ze względu na powszechność charakteryzuje się dużym zasięgiem 

oddziaływania. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą: natężenie 

ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego, stan techniczny 

pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni, charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów 

otaczających. Przyczyną hałasu drogowego jest przede wszystkim interakcja pomiędzy oponą  

a nawierzchnią a także dźwięki samego pojazdu (m. in. silnika, systemu napędowego, systemu 

wydechowego). Kontakt opony z nawierzchnią jako główne źródło hałasu występuje u większości 

samochodów przy prędkości powyżej 55 km/h, a w przypadku samochodów ciężarowych przy prędkości 

powyżej 70 km/h. Powstawanie hałasu powoduje m. in.:  

- zwiększenie szerokości opony – każde dodatkowe 10 mm szerokości powoduje wzrost hałasu  

o 0,2- 0,4 dB(A),  

- szorstkość nawierzchni- choć również bardzo gładkie nawierzchnie mogą generować hałas,  

- szybkie tłoczenie i rozprężanie powietrza w miejscu kontaktu opony z nawierzchnią.  
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3.3. Przyroda 

Na rysunku poniżej przedstawiono obszary prawnej ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r .o ochronie przyrody w pobliżu planowanego przedsięwzięcia. 

 

Ryc. 11. Obszary prawnej ochrony przyrody     

 

Opis obszarów prawnej ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r .o ochronie 

przyrody w pobliżu planowanego przedsięwzięcia przedstawiono poniżej:  

Brodnicki Park Krajobrazowy  

Utworzono uchwałą nr V/32/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu (1985-03-29). Następnie 

został dostosowany Rozporządzeniem Nr 25/2006 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 

2006 r. Powierzchnia Parku wynosi 13 674 ha (projekt powiększenia do 16 685 ha). Obejmuje centralną, 

najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo część Pojezierza Brodnickiego. Polodowcowa rzeźba 

obszaru Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Dominują pagórkowate obszary wysoczyzny 

morenowej oraz bardziej płaskie, pokryte lasami powierzchnie sandrowe. Rozcięte są one głębokimi 

rynnami polodowcowymi, wśród których swą wielką malowniczością wyróżniają się rynny Strugi 

Brodnickiej i Skarlanki, łączące ciągi jezior. Osobliwością morfologiczną tego obszaru są pagórki oraz 

wzgórza kemowe, występujące w otoczeniu jeziora  Sumówko. Na obszarze Brodnickiego Parku 

Krajobrazowego znajduje się 58 jezior, a do największych należą: Wielkie Partęczyny (324 ha), Sosno 

(198 ha), Łąkorek (162 ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (128 ha) i Ciche (110 ha).W większości są to 

jeziora rynnowe o wydłużonym kształcie. Wody powierzchniowe parku należą do najczystszych w 

województwie. Flora parku charakteryzuje się dużą  różnorodnością i bogactwem gatunków. Wiele z nich 

Planowana elektrownia 

wiatrowa 
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podlega ochronie całkowitej lub częściowej, zachowały się także gatunki reliktowe. Bogata jest tez fauna. 

Wśród ptaków do osobliwości zaliczyć należy m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, perkoza 

dwuczubwego (godło parku) i żurawia. Zaobserwować tutaj można także orła bielika. Na wodach jezior 

licznie występują łabędzie, krzyżówki i perkozy. Na obszarze parku spotkać można również bobra. Ślady 

jego żerowania znajdują się głownie nad rzeką Skarlanką w Grzmięcy i nad jeziorem Wielkie Partęczyny. 

O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy fakt utworzenia tu siedmiu rezerwatów przyrody. Lasy 

liściaste (głownie grądowe) chronią rezerwaty leśne „Mieliwo” i „Retno”, a naturalne torfowiska 

przejściowe z interesującą florą rezerwaty torfowiskowe: „Okonek”, „Stręszek”, „Żurawie Bagno”. 

Rezerwaty florystyczne zabezpieczają środowiska roślin: „Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny” – 

obuwika pospolitego, a „Bachotek” – kłoci wiechowatej. Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt 

pomników przyrody, głownie drzew. Wśród nich wyróżnia się aleja lipowo - klonowa koło leśniczówki Ryte 

Błota nad jeziorem Zbiczno. Jego powierzchnia wynosi 16 685 ha, w tym w stanie posiadania 

Nadleśnictwa Brodnica znajduje się 7 482 ha tj. 45%. Celem istnienia Parku jest "ochrona walorów 

krajobrazowych części Pojezierza Brodnickiego o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych  

i kulturowych, zapewnienie warunków dla 28 aktywnych form ochrony i kształtowania środowiska  

z dopuszczeniem wyłącznie niekolizyjnych form turystyki.  

Rezerwat Jar Grądowy Cielęta – rezerwat leśny, częściowy, utworzony w 2003 r., chroniony jest tu grąd 

subkontynentalny, grąd zboczowy i żyzne buczyny niżowe; 

Rezerwat Rzeka Drwęca – utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

27.07.1961 r., obejmuje rzekę Drwęcę, w tym Rypienicę. Jest to rezerwat ichtiologiczny, częściowy, o 

pow. 1247,98 ha, na terenie gminy powierzchnia wynosi 55,54 ha. Utworzony został dla ochrony ryb 

łososiowatych (łososia, troci, pstrąga) oraz certy (karpiowate). Miejsce występowania rzadkiego minoga 

rzecznego. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Drwęcy” obejmuje dolinę Drwęcy, fragment rynny 

brodnickiej z jeziorami Wysokie i Niskie Brodno, rynnę Skarlanki z jeziorem Bachotek oraz rynnę 

jabłonowską z jeziorami Chojno, Oleczno i Wądzyńskie. Prawie połowa obszaru gminy znajduje się w 

granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Dolina ta jest klasycznie wykształconą formą 

pradoliną z rozwiniętym systemem powierzchni terasowych, a o atrakcyjności krajobrazu tego terenu 

świadczy między innymi duża głębokość wcięcia w wysoczyznę morenową, silne urzeźbienie stref 

zboczowych, rozległe kompleksy leśne oraz liczne jeziora. 

 

3.3.1 Obszary Natura 2000  

    Natura 2000 to pokrywająca całą UE sieć ekologiczna, obejmująca prawie 26 tys. siedlisk  

w 27 państwach UE. Natura 2000 została ustanowiona dyrektywą siedliskową w 1992 r. i zajmuje prawie 

18 proc. powierzchni UE. Celem sieci jest zapewnienie ochrony i zrównoważonego korzystania z terenów 

o wysokiej różnorodności biologicznej, oraz w długim okresie – zapewnienie przetrwania najbardziej 

wartościowych i zagrożonych gatunków i siedlisk. Natura 2000 nie jest jednak systemem ścisłych 

rezerwatów przyrody wykluczających wszelką ludzką działalność. Sieć obejmie również rezerwaty 

przyrody, jednak większość obszarów położonych w jej obrębie należy i należeć będzie do właścicieli 

prywatnych. Dlatego też istotne będzie zagwarantowanie oparcia przyszłego zarządzania tymi terenami 

na zasadzie zrównoważonego rozwoju, zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym. 
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Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa 

(Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W ramach programu wyznaczone 

zostają tzw. obszar specjalnej ochrony ptaków (Special ProtectionAreas - SPA) oraz specjalne obszary 

ochrony siedlisk (Special Areas of Conservation - SAC), na których obowiązują ochronne regulacje 

prawne. Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie 

Ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego 

prawa wraz z publikowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Problematyka sieci Natura 2000 w kontekście rozwoju energii wiatrowej w Polsce polega głównie na 

ilości, wielkości jak i rozłożeniu przestrzennym obszarów chronionych. Obecnie sieć Natura 2000 składa 

się z 944 obszarów.  

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) to obszary wyznaczane, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w których 

granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo 

stadium rozwoju. 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) to obszary wyznaczane, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem 

gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.  

 

Najbliżej zlokalizowanym od inwestycji obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony siedlisk 

położony w odległości około 3[km] od północnej granicy działki: obszar oznaczony symbolem PLH280001 

Dolina Drwęcy. 

Dolina Drwęcy (PLH280001) 

Obszar został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 13 listopada 2007r. Jest to zatem 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Stanowi on teren rezerwatu "Rzeka Drwęca" z dopływami 

Grabiczek i Dylewka, z przyujściowymi fragmentami rzek: Dylewki, Poborskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, 

Iławki i Elżki oraz Wel i przepływowymi jeziorami Ostrowin i Drwęckie, a także nie wchodzący w obszar 

rezerwatu, cenny przyrodniczo fragment rzeki Wel, który łączy inny typowany do sieci Natura 2000 

obszar o nazwie "Zakole rzeki Wel" z rzeką Drwęcą. W skład ostoi wchodzi także jedno z 3 istniejących  

w regionie jezior lobeliowych - J. Czarne. Oprócz samych wód, teren ostoi obejmuje pasy gruntu  

o szerokości 5 m, po obu stronach w/wych rzek wchodzących w skład rezerwatu "Rzeka Drwęca" i rzeki 

Wel oraz obszar stanowiący mozaikę siedlisk z rożnego typu zbiornikami wodnymi (starorzecza), lasami 

łęgowymi i ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki. 

Na rysunku nr 12 przedstawiono sieć obszarów Natura 2000 znajdujących się w pobliżu planowanego 

przedsięwzięcia. (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) 
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Ryc. 12. Obszary Natura 2000 w rejonie planowanego przedsięwzięcia  

3.4. Warunki anemologiczne 

Wiatr to poziomy, naturalny ruch powietrza, spowodowany jest różnicą ciśnienia atmosferycznego. 

W meteorologii słowo wiatr odnosi się do szerokiej klasy ruchów powietrza, zarówno do ruchu przy 

powierzchni Ziemi jak i w swobodnej atmosferze. Charakteryzujemy go dwiema cechami: prędkością  

i kierunkiem. Przepływ powietrza rzadko bywa spokojny. Wskutek turbulencji, przy powierzchni Ziemi 

prędkość i kierunek wiatru ulegają gwałtownym i nieregularnym zmianom. Zakres tych wahań nazywamy 

porywistością wiatru. Porywistość jest naturalną cechą wiatru i pojawia się nieregularnie.  

Ogólne zasady pomiaru prędkości i kierunku wiatru.  

Wartość prędkości wiatru nazywamy prędkością wiatru, a za kierunek wiatru uważa się kierunek,  

z którego wiatr wieje. Prędkość, kierunek i porywistość wiatru przy powierzchni Ziemi najlepiej określa się 

za pomocą instrumentów, a kiedy jest to niewykonalne dokonujemy szacowania. Celowe jest także 

oszacowanie kierunku wiatru, gdy jego prędkość jest mniejsza niż 1 m/s (2 węzły) ponieważ instrumenty 

są mniej czułe na zmiany kierunku przy małych prędkościach wiatru. Jeśli w powietrzu nie wyczuwa się 

ruchu mówimy, że panuje cisza.  

Prędkość wiatru podajemy w metrach na sekundę (m/s ) lub w węzłach. Węzeł odpowiada prędkości  

1 mili morskiej na godzinę czyli ok. 0,51 m/s. Prędkość wiatru rzadko bywa stała przez dłuższy czas; na 

ogół ciągłe ulega szybkim zmianom. W większości przypadków potrzebna jest znajomość średniej 

prędkości wiatru. W depeszy meteorologicznej prędkość wiatru powinna być uśredniona za okres 10 min 

przed terminem obserwacji. Zaokrąglamy ją też do najbliższej całkowitej wartości. Przez ciszę 

rozumiemy sytuację, gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 0,5 m/s czyli mniejsza niż 1 węzeł. Prędkość 

wiatru można mierzyć na wiele różnych sposobów. Najprostszy sposób określenia prędkości wiatru bez 

Planowana elektrownia 
wiatrowa 
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przyrządu to obserwacja skutków wiatru na powierzchni Ziemi. Można to zrobić posługując się skalą 

wiatrów Beauforta. Skalę tę opracował dla potrzeb żeglugi morskiej admirał brytyjski Francis Beaufort. 

Później dostosowano ją do warunków lądowych. Dalsze udoskonalenie skali polegało na określeniu 

prędkości wiatru wywołującego kreślone skutki. 

Przyrządy pomiarowe używane do pomiaru prędkości wiatru przy powierzchni Ziemi nazywamy 

anemometrami. Do najczęściej stosowanych należą anemometry: obrotowe i ciśnieniowe.  

Najpopularniejszym instrumentem obrotowym do pomiaru prędkości wiatru jest anemometr 

czaszowy. Do pionowej osi, pod kątem prostym do niej, są przymocowane symetrycznie 3 (lub więcej) 

specjalnie ukształtowane czasze. Szybkość obrotów zależy od prędkości wiatru, bez względu  

na kierunek, z którego wiatr wieje. Oś, na której są osadzone czasze napędza licznik obrotów i prędkość 

wiatru jest określana za pomocą tego licznika. Wygodniejszy jest system, w którym wirnik anemometru 

napędza mała prądnica. Prąd elektryczny jest następnie wskazywany lub rejestrowany przez miernik, 

którego podziałka jest wycechowana w jednostkach prędkości wiatru. Innym typem anemometru 

obrotowego jest anemometr ręczny. Wirnik napędza licznik i aby określić prędkość wiatru potrzebne jest 

jeszcze urządzenie do mierzenia czasu. Anemometr ręczny jest mały i w czasie pomiaru trzyma się  

go w ręku. Przyrząd ten stosowany jest w badaniach terenowych oraz do pomiarów małych prędkości 

wiatru np. w magazynach. Bardzo trudno jest otrzymać naprawdę reprezentatywne wartości prędkości  

i kierunku wiatru przy powierzchni Ziemi. Na ruch powietrza wpływają bowiem szorstkość 

aerodynamiczna i typ powierzchni, obecność budynków i drzew, itd. Dodatkowym problemem jest 

zmieniające się w czasie otoczenie stacji meteorologicznej. W pobliżu stacji powstają nowe budynki,  

a i drzewa z czasem stają się coraz wyższe. Ponadto, prędkość wiatru przy powierzchni Ziemi wzrasta 

przy wzroście wysokości. Konieczne jest więc ustalenie standardowej wysokości, na której mierzymy 

prędkość wiatru, aby wyniki pomiarów w różnych miejscach były porównywalne ze sobą. Standardowa 

wysokość instrumentu do pomiaru wiatru przy powierzchni Ziemi, nad płaskim otwartym terenem wynosi 

10 m nad powierzchnią gruntu. Otwarty teren to taki, w którym odległość między instrumentem  

i jakąkolwiek przeszkodą jest przynajmniej 10 razy większa nią wysokość przeszkody. Z różnych 

względów wysokość wiatromierzy na stacjach meteorologicznych waha się od ok. 10 m do sporo ponad 

20 m. Zachowanie standardowej wysokości przyrządu jest szczególnie ważne na lotniskach. Jeśli 

umieszczenie przyrządu na standardowej wysokości nie jest możliwe, przyrząd powinien być 

umieszczony na takiej wysokości, aby jego wskazania były jak najmniej zakłócone przez lokalne 

przeszkody. Wskazania przyrządu powinny wtedy, tak jak tylko jest to możliwe, reprezentować wiatr jaki 

by wiał na poziomie 10 m, gdyby w okolicy nie było przeszkód. Kolejnym problemem w analizie prędkości 

wiatru za okres wieloletni są zmiany anemometrów i sposobu uśredniania prędkości wiatru na stacjach 

meteorologicznych.  

Za kierunek wiatru uważamy kierunek z którego wieje wiatr i wyrażamy w stopniach, mierzonych od 

kierunku północy geograficznej zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub podajemy kierunki 

róży wiatrów. W depeszach meteorologicznych kierunek wiatru podawany jest w stopniach (co 10 stopni) 

i szyfrowany wg skali od 00 do 36. Powinien być podawany kierunek wiatru uśredniony za okres 10 min 

przed terminem obserwacji. Kierunek wiatru przy powierzchni Ziemi jest wskazywany zwykle przez 

chorągiewkę kierunkową. Aby chorągiewka funkcjonowała prawidłowo, powinna być osadzona na 

łożyskach, które zmniejszają tarcie do minimum, powinna być także odpowiednio wyważona względem 
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osi obrotu. Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby oś obrotu chorągiewki była pionowa. 

Chorągiewka powinna być także prawidłowo zorientowana względem prawdziwego kierunku północnego.  

 

SKALA BEAUFORTA
16

 

Tabela 19 
ob.

 m/s Nazwa Wpływ wiatru na morze 

0 0 - 0,2 Cisza tafla wody lustrzana 

1 0,2 - 1,6 Powiew Drobna, łuskowata fala, zmarszczki 

2 1,6 - 3,3 Słaby wiatr mała, krótka fala o szklistych grzbietach 

3 3,4 - 5,4 Łagodny wiatr 
grzebienie zaczynają się załamywać, 
krótka fala o szklistych grzbietach, 
sporadycznie pojawia się piana 

4 5,5 - 7,9 
Umiarkowany 
wiatr 

na grzbietach fal tworzy się piana, słychać 
plusk 

5 8,0 - 10,7 Dość silny wiatr 
fale średniej wielkości, wyraźnie 
wydłużające się, gęste, białe grzebienie 
na falach, poszum morza 

6 10,8 - 13,8 Silny wiatr 
tworzą się grzywacze, wysoka fala, szum 
morza 

7 13,9 - 17,1 Bardzo silny wiatr 
piana układa się w równoległe pasma, 
głośny szum morza 

8 17,2 - 20,7 Sztorm 
wysokie, długie fale, pasma piany wzdłuż 
kierunku wiatru 

9 20,8 - 21,4 Silny sztorm fale i pasma piany, urywany ryk morza 

10 21,5 -28,4 
Bardzo silny 
sztorm 

morze białe od piany, fale przelewają się, 
ryk morza 

11 28,5 -32,6 Gwałtowny sztorm wiatr zrywa wierzchołki fal, pył wodny 

12 >36,9 Huragan 
kipiel wodna, huk morza, ograniczona 
widzialność 

Kierunek wiatru oraz jego prędkość jest ściśle powiązana z kierunkiem napływu poszczególnych mas 

powietrza. 

 Poniżej przedstawiono średnie prędkości wiatru wg kierunków dla stacji meteorologicznej Toruń.  

 

Ryc. 13. Roża wiatrow roczna – Stacja meteorologiczna Toruń  
  

                                                        
16

Na podstawie: 
Prawdzic K., 1990, Meteorologia i Klimatologia Morska, AR Szczecin. 

Retallack B. J., 1991, Podstawy meteorologii, 1991, IMGW Warszawa. 
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Tabela meteorologiczna 
Stacja meteorologiczna: Toruń  - rok.  
Liczba obserwacji 29209. 
Wysokość anemometru  13   m.   
Temperatura 280,7 K   

 

 

Prędkość 
wiatru 

Sytuacja 
meteorolo

g. 

Kierunki wiatru  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1    11      5      4     10      8     10      4      4      8      3     11      7  

1 2    46     35     50     41     51     60     70     82     72     72     53     60  

1 3    90     68     84     95     94    146    149    186    152    145     89    101  

1 4   183    186    194    214    201    276    274    435    387    251    160    153  

1 5    34     22     20     32     24     33     46     60     51     33     24     18  

1 6   249    183    203    257    171    150    173    292    239    162    107    168  

2 1     7      8      7     12      5      8      4      4      2      5     11      4  

2 2    56     55     42     79     61     81     82    105    109     90     75     47  

2 3   106     80     98    150    101    127    116    165    187    128     97     73  

2 4   136    156    161    197    176    255    260    457    307    187    119    105  

2 5    24     14     15     31     17     30     30     49     36      9     23      9  

2 6   120     71    142    172    102     97     96    157    113     80     53     76  

3 1     0      0      0      3      0      1      0      0      1      0      1      2  

3 2    83     40     54     71     50     65     52     64     56     62     62     57  

3 3   109     75     95    128    110    101    103    215    194    159     81     86  

3 4   118    116    166    222    149    156    204    386    340    150    106     83  

3 5    16      8     18     32     27     37     25     38     39     22     16     11  

3 6    61     35     84    120     74     58     35     68     65     43     23     54  

4 2    26     24     34     37     26     32     20     20     29     21     25     18  

4 3    90     64     91    105     77     63     78    186    169    136     81     84  

4 4   110     94    135    226    122    115    136    315    256    113     66     70  

4 5     8      8      9     20     14      5     14     22     20      8     11      8  

4 6    14     14     39     56     39     19      8     16     21     16      9     22  

5 2     3      3      4      6      5      6      1      2      0      2      2      2  

5 3    63     33     91     85     59     51     29    105    112     81     51     56  

5 4   115     67    116    193    107     66     83    255    260    115     74     96  

5 5    12      6     27     73     17     14     10     29     26     22     11     13  

6 3    27     15     23     37     15      9      8     17     23     12      5     16  

6 4    56     46    121    147     61     46     62    194    179     94     44     62  

7 3     3      2     14     10      6      0      1      1      4      0      3      5  

7 4    46     36     83    138     41     28     49    144    148     66     38     46  

8 3     0      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0  

8 4    21     20     46     86     22     10     14     77     77     50     31     25  

9 4     5      3     25     36      6      4      4     40     43     13     12      9  

10 4     6      2     18     32      5      3      3     23     36     13      7      7  

11 4     3      0      9     14      4      0      3      8     23      8      1      2  

Stacja meteorologiczna : Toruń - rok 
Liczba obserwacji = 29209 

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  7,04     5,46     7,95    10,84     7,01     7,40     7,69    14,45    12,95     8,12     5,42     5,67   

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 
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1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  26,84     22,15     18,44     12,72      9,10      4,52      3,12      1,64      0,68      0,53      0,26   

 
Aerodynamiczna szorstkość terenu :    Zależność prędkości wiatru od wartości współczynnika 

aerodynamicznej szorstkości terenu Z0 oraz wysokości nad terenem   

Lp. Typ pokrycia terenu Współczynnik Z0 
Energia wiatru 

[%] 
Klasa 

szorstkości 

1 Woda 0,00008 100 0 

2 łąki, pastwiska 0,02 73 0,5 

3 Pola uprawne 0,035 52 1 

4 Sady, zarośla, zagajniki 0,4 45 1,5 

5 Lasy 2,0   

6 Zwarta zabudowa wiejska 0,5 39 2  

7 Miasto do 10 tys. mieszkańców 1,0 31 2,5 

8 miasto 10-100 tys. Mieszkańców 

8.1 - zabudowa niska 0,5 24 3 

8.2 - zabudowa średnia 2,0   

9 miasto 100-500 tys. Mieszkańców 

9.1 - zabudowa niska 0,5   

9.2 - zabudowa średnia 2,0   

9.3 - zabudowa wysoka 3,0 18 3,5 

10 miasto powyżej 500 tys. Mieszkańców 

10.1 - zabudowa niska 0,5   

10.2 - zabudowa średnia 2,0   

10.3 - zabudowa wysoka 5,0 13 4 

 

Średnia prędkość wiatru nad ziemia  

 

Średnią prędkość wiatru dla dowolnej wysokości można określić na podstawie następującej zależności : 
V1/V2 =  [Z1/Z2] 

3a 
 

gdzie : 
          V – średnia prędkość wiatru w m/s na wysokości Z1 i Z2  

          a – wykładnik potęgowy zależny od szorstkości podłoża (klasa szorstkości) 
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4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych  na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

W bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia, nie występują obiekty oraz tereny objęte 

ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).  

W zakresie archeologicznych dóbr kultury w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia  nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. 

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny,  

w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka znajdują się następujące zabytki wpisane do Rejestru 

zabytków województwa kujawsko - pomorskiego, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu: 

 Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla - murowany, z 1912 roku i cmentarz z końca XIX 
wieku 

oddalony ok. 1,5 [km] od planowanej elektrowni wiatrowej na działce nr  277/2 obręb Świerczyny, m. 

Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

Ponieważ wykazane w raporcie oddziaływanie planowanej elektrowni wiatrowej wynosi ok. 0,3 [km], 

to można uznać, że eksploatacja ww. instalacji nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejące 

zabytki. 

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot, należy zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot  

i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Na podstawie art.3 pkt 1  ww. ustawy zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich 

część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie zależy w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zgodnie z ustawą otoczeniem jest teren wokół 

lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości 

widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

Zgodnie z artykułem 7 ustawy formami ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków 

 uznanie za pomnik historii 

 utworzenie parku kulturowego 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 8 rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi 

wojewódzki konserwator zabytków. 

Na terenie gminy znajdują się następujące zabytki: 

 GRĄŻAWY 

- Kościół parafialny p.w. Św. Marcina - zbudowany w 1763 r., rozbudowany w 1886r.,  

- Dzwonnica drewniana z 1795 roku, 
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- Chaty drewniane z połowy XIX wieku 

 GUTOWO 

- Dwór murowany z drugiej połowy XIX wieku i park podworski z XIX wieku 

- Zabudowania folwarczne 

 KOMOROWO 

- Zespół podworski z 1902, 

- Park krajobrazowy - z drzewostanem w wieku około 100 lat 

 DŁUGI MOST  

- Wczesnośredniowieczne grodzisko u wlotu Brynicy do Drwęcy 

 DŁUGI MOST  

- Kościół parafialny p.w. Świętych Wawrzyńca i Mikołaja - wzniesiony w 1717 r., 

- Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia 

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia przewiduje się min. następujące skutki dla 

środowiska: 

- wystąpi konieczność realizacji przedsięwzięcia w miejscu o mniej dogodnym dostępie do drogi 

publicznej oraz infrastruktury technicznej (odbiór energii elektrycznej), lub w pobliżu elementów 

środowiska objętych ochroną  na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

- w celu pozyskania energii może powstać emisyjne źródło energii (energia z konwencjonalnych  

źródeł  zasilanych paliwami stałymi, ciekłymi lub gazowymi), co spowoduje znaczące wieloelementowe 

oddziaływanie na środowisko,  

- teren lokalizacji elektrowni wiatrowej charakteryzuje monotonny krajobraz pól uprawny, bez 

istotnego znaczenia przyrodniczego, który pozostanie w stanie istniejącym.  

Ponadto w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę trendy  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bartniczka przewiduje się: 

a) sukcesje wtórną, jaka zachodzi w sposób naturalny na gruntach porolnych. Jej efektem 

końcowym, jeśli nie wystąpią zaburzenia antropogeniczne lub powstałe z przyczyn naturalnych, 

będą zadrzewienia o trudnej do ustalenia przynależności fitosocjologicznej. 

Najprawdopodobniej będzie to zbiorowisko zastępcze. Wraz ze zmianie struktury i składu 

roślinności zmieni się zespól zwierząt. Gatunki terenów otwartych zastąpione zostaną 

gatunkami zaroślowo-leśnymi,  

b) przywrócenie działalności rolniczej,  

          c) wykonanie zalesienia gruntu,  

          e) zabudowę zagrodową lub jednorodzinną. 

Zaniechanie realizacji projektu pozwoli na unikniecie poniesienia znacznych nakładów 

inwestycyjnych, jednak w ogólnym rozrachunku koszt wyprodukowania energii elektrycznej z surowców 

energetycznych to przede wszystkim koszt tego surowca, w przypadku energii ze źródeł odnawialnych 

koszt takiego surowca jest równy zero. Oczywiście w jednym i drugim przypadku wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych jak również ze źródeł odnawialnych wymaga poniesienia 

nakładów inwestycyjnych na instalację do jej wytwarzania.  

Ponadto w przypadku produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych mamy do czynienia 
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z procesem spalania i tu występują dodatkowe koszty związane z koniecznością ponoszenia opłat 

środowiskowych, należy domniemywać, że opłaty te będą rosły. Zaniechanie inwestycji nie pozwoli 

uniknąć emisji do atmosfery pochodzącej z produkcji energii w elektrowniach konwencjonalnych w ilości  

ok. 428 ton dwutlenku węgla w ciągu roku oraz uniknięcie wytworzenia odpadów paleniskowych w ilości 

ok. 37 ton  w ciągu roku.   

6. Opis analizowanych wariantów 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu stworzenie nowego źródła energii 

elektrycznej, generowanej przez turbinę wykorzystującą siłę wiatru i pośrednio służyć będzie wypełnieniu 

zobowiązań Polski w zakresie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym kraju do 15% w perspektywie do roku 2020 i 20% w roku 2030). Osiągnięcie powyższych 

wskaźników wymaga m.in. budowy w Polsce elektrowni wiatrowych o mocy rzędu 5000 MW, wobec 

około 2189 [MW] funkcjonujących na koniec 2012 r. Rozwój instalacji wykorzystujących tzw. odnawialne 

źródła energii (w tym energii wiatru) zapisany został także jako jeden z sześciu głównych - priorytetowych 

kierunków opracowanej przez Ministra Gospodarki w 2009 r. nowej Polityki Energetycznej Polski  

do 2030 roku.  

Rozpoczynając prace przygotowawcze przedmiotowej inwestycji związane z wyborem jej lokalizacji, 

inwestor brał pod uwagę następujące warunki kluczowe: 

― odpowiednie warunki aerodynamiczne terenu oraz siłę i częstotliwość wiatrów;  

― możliwość przyłączenia elektrowni do sieci przesyłowej; 

― integralność i dostępność komunikacyjną terenu inwestycji; 

― techniczną możliwość dostarczenia elementów konstrukcji wiatraków (drogi dojazdowe  

o odpowiednich parametrach bez barier takich jak wąskie i niskie przejazdy pod wiaduktami, 

ostre zakręty pomiędzy budynkami itp.);  

― możliwość wykupienia lub wieloletniej dzierżawy gruntów; 

― brak znaczących konfliktów przyrodniczo-przestrzennych. 

Ostateczna decyzja o lokalizacji elektrowni wiatrowej na danym terenie, uzależniona jest od wielu 

czynników i wymaga jednoczesnego spełniania powyższych warunków. Niemożność spełnienia 

któregokolwiek z nich, eliminowała zasadniczo możliwość realizacji inwestycji.  

Prace analityczne dotyczyły również wyboru wariantu najbardziej korzystnego z punktu widzenia 

wymogów ochrony środowiska. Głównymi determinantami w tym zakresie były parametry oddziaływania 

na klimat akustyczny planowanej elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem odległości od obszarów 

zabudowy mieszkalnej, oraz możliwości potencjalnego oddziaływania inwestycji na obszary przyrodniczo 

cenne. W trakcie prowadzonych prac, za pomocą matematycznych modeli symulacyjnych, 

przeprowadzono także analizę akustyczną warunków pracy  turbiny w różnych układach, ekstrapolując  

w ten sposób zasięg i skalę jej oddziaływania na otoczenie. Wyniki analizy odniesiono do uwarunkowań 

występujących w terenie inwestycji w celu określenia optymalnego położenia turbiny (gwarantującego 

eliminację i/lub skuteczne ograniczenie możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań akustycznych). 

Przeprowadzone analizy miały na celu wskazanie obszarów o podwyższonym/ dużym ryzyku 

środowiskowym i pozwoliły na wykluczenie tych lokalizacji z dalszych prac inwestycyjnych.  
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Przeanalizowano również, wariant lokalizacyjny  planowanej elektrowni wskazany w postanowieniu 

Wójta Gminy Bartniczka w sprawie ustalenia zakresu raportu, polegający na zwiększeniu odległości 

zamierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.   

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny 

Proponowany przez wnioskodawcę wariant to budowa 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej  o mocy 

do 1000 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami 

infrastruktury technicznej  o średnicy wirnika (V) do 60 m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na 

poziomie do 80 [m] od powierzchni terenu  zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr  277/2 obręb 

Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka - 1 szt., powiat brodnicki, woj. kujawsko-

pomorskie Ponadto wybrany wariant spełnia warunki uwzględniające środowisko naturalne. 

Funkcjonowanie elektrowni wiatrowej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów imisji 

hałasu w środowisku. 

Nowa Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 przewiduje dalszy wzrost zapotrzebowania na 

energię finalną rzędu 15%, w tym na energię elektryczną rzędu 55%. Istotna część wzrostu 

zapotrzebowania będzie musiała zostać pokryta przez produkcję energii ze źródeł bezemisyjnych lub 

nisko emisyjnych (w tym co najmniej 30% dodatkowego zapotrzebowania ma być pokryte przez 

energetykę wiatrową). Z tego względu racjonalny wariant alternatywny lub wariant zaniechania budowy 

turbiny wiatrowej, jako gorszy z punktu widzenia ochrony środowiska, jak też prowadzący do utrwalania 

tendencji wykorzystywania energii produkowanej ze źródeł nieodnawialnych, jest nieakceptowany.  

6.2. Racjonalny wariant alternatywny 

Racjonalny wariant alternatywny to budowa elektrowni wiatrowych o mocy 0,5 MW i wysokości 

wieży około 60[m] lub budowa elektrowni konwencjonalnej z generatorami zasilanymi paliwami stałymi 

(miał węglowy), gazowymi lub ciekłymi. 

6.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska (uwzględniający uwarunkowania ornitologiczne)  będący 

jednocześnie wariantem proponowanym przez wnioskodawcę to budowa jednej elektrowni wiatrowej o 

mocy znamionowej wytworzonej energii do 1000 [kW], średnicy wirnika do 60 [m] i wysokości 

zawieszenia wirnika na wysokości do 80 [m].   

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska został szeroko zaprezentowany w niniejszym raporcie. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia w zaprezentowanym wariancie nie eliminuje prowadzenia 

działalności rolniczej (uprawy rolne) w rejonie przedmiotowych działek na terenie gminy Bartniczka. 

Wybór typu (producenta) elektrowni wiatrowej nie ma znaczącego  wpływu na oddziaływanie na 

środowisko, co wynika ze zbliżonych parametrów technicznych  produkowanych elektrowni wiatrowej.  

O oddziaływaniu na środowisko decyduje poziom generowanego hałasu, który jest podobny dla 

elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 [kW]. Przewidywany efekt ekologiczny planowanego 

przedsięwzięcia przy realizacji wariantu najkorzystniejszego dla środowiska  to uniknięcie w ciągu roku 
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emisji 428 [Mg]
17

 dwutlenku węgla – gazu odpowiedzialnego za efekt ocieplania się klimatu oraz 

uniknięcie wytworzenia znaczącej ilości odpadów stałych (37 Mg w ciągu roku - odpady paleniskowe kod 

10 01 01). 

Otoczenie działek przewidzianych pod inwestycję stanowią tereny o różnej charakterystyce 

zagospodarowania - w przeważającej większości tereny w postaci pól uprawnych, sadów, dróg lokalnych, 

tereny z roślinnością przeważnie niską i incydentalnie wysoką. W czasie eksploatacji elektrowni wiatrowej 

na terenie m. Nowe Świerczyny, obręb Świerczyny, gmina Bartniczka  nadal będą mogły być 

wykorzystywane do produkcji (uprawy) rolnej. Poza terenem zajętym przez wieżę i urządzenia naziemne, 

powstaną drogi dojazdowe, które mogą być wykorzystywana do komunikacji przy uprawie.  

6.4. Wariant lokalizacyjny zwiększający odległość zamierzenia od najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej  

Wybrany do realizacji wariant lokalizuje elektrownię  na działce nr o nr ewidencyjnym 277/2 obręb w 

miejscowości Nowe Świerczyny, w odległości ok. 310 [m] od najbliższej zabudowy zagrodowej na działce 

nr 190-P2 podlegających ochronie akustycznej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Analiza wariantu lokalizacyjnego zwiększającego odległość zamierzenia od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej wykazała, że zwiększenie odległości od przedmiotowego budynku mieszkalnego 

zabudowy zagrodowej (P2)  w kierunku południowowschodnim nie spowoduje znacznego zmniejszenie 

poziomu hałasu, natomiast nastąpi przybliżenie instalacji do budynku mieszkaniowego na działce nr 279-

P1. Zwiększenie odległości zamierzenia od przedmiotowego budynku mieszkalnego zabudowy 

zagrodowej (P2)  w kierunku północnozachodnim spowoduje przybliżenie się do drogi oraz do budynków 

oznaczonych jako P7 i P8. 

Na rysunku poniżej przedstawiono lokalizację analizowanych budynków w stosunku do usytuowania 

planowanej elektrowni wiatrowej na działce nr 277/2. W związku z powyższym nie ma uzasadnienie dla 

oddalania na elektrowni od najbliższej zabudowy zagrodowej, a wybrany wariant lokalizacji elektrowni na 

działce nr 277/2 w miejscu wskazanym na rysunku poniżej, który został szczegółowo omówiony w 

sporządzonym raporcie OOŚ, jest najlepszy dla środowiska (zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju)  

i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego. 

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 lutego 2014 r. , znak: WIŚR.6220.1.8.2013 

oraz zgodnie z pismem Urząd Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2014 r., znak : PPOŚI.033.27.2014.EZ na 

rysunku poniżej zlokalizowano tereny chronione akustycznie. 

                                                        
17 - w zależności od mocy elektrowni wiatrowej oraz efektywnej pracy w ciągu roku – wyliczenia autora   
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Ryc. 14. Lokalizacja analizowanych budynków w stosunku do usytuowania planowanej elektrowni wiatrowej 

 

7. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko (metoda indeksowa) 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do  

1000 [kW] na działce nr 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska został szeroko zaprezentowany w niniejszym 

raporcie. Realizacja planowanego przedsięwzięcia w zaprezentowanym wariancie nie eliminuje 

prowadzenia działalności rolniczej (uprawy rolne) w rejonie przedmiotowej działki na ternie gminy 

Bartniczka. Do celów porównawczych poddano analizie następujące warianty realizacji, eksploatacji oraz 

likwidacji instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru:  
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 wariant proponowany przez wnioskodawcę – realizacja jednej elektrowni wiatrowej o mocy  

do 1000 [kW]. 

 racjonalny wariant alternatywny to budowa elektrowni wiatrowych o mocy 0,5 MW i wysokości 

wieży około 60[m] lub budowa elektrowni konwencjonalnej z generatorami zasilanymi paliwami 

stałymi (miał węglowy), gazowymi lub ciekłymi oraz oddalenie elektrowni od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej, 

 najkorzystniejszy wariant dla środowiska – realizacja jednej elektrowni wiatrowej o mocy  

do 1000[kW] .   

 

Porównanie wymiernych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia dla wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu 

alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska przedstawiono w tabelach. 

 

Po uwzględnieniu wniosków z analizy ornitologicznej i monitoringu chiropterologicznego  uznano,  

że wariant proponowany przez Inwestora, polegający budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej  

o mocy do 1000 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową  

i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej:  

nr 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka jest możliwy do realizacji  

i nie stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego.  

 

7.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę  

Tabela 20 

Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

 

1 2 3 

1 Powierzchnia ziemi   (odpady) 1 

2 Krajobraz  3 

3 Środowisko wodne  1 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)  1 

5 Walory przyrodnicze  2 

6 Walory kulturowe  1 

7 Klimat lokalny  1 

8 Powietrze atmosferyczne  1 

9 Klimat akustyczny  3 

10  Możliwość wystąpienia awarii   2 

11  Zdrowie ludzi  2 

12 
 

Wzajemne oddziaływanie między elementami  
środowiska 2 

13  Oddziaływanie transgraniczne na środowisko  1 

Łączna ocen oddziaływania na środowisko ∑  21 
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7.2. Racjonalny wariant alternatywny 

Tabela 21 

Lp. 
 

Element środowiska  
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

 

1 2 3 

1 Powierzchnia ziemi (odpady)   4 

2 Krajobraz  3 

3 Środowisko wodne  2 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1 

5 Walory przyrodnicze  2 

6 Walory kulturowe  1 

7 Klimat lokalny  2 

8 Powietrze atmosferyczne  3 

9 Klimat akustyczny  2 

10  Możliwość wystąpienia awarii   3 

11  Zdrowie ludzi  2 

12 
 

Wzajemne oddziaływanie między  elementami  
środowiska 3 

13 Oddziaływanie  transgraniczne na środowisko  1 

Łączna ocena oddziaływania na środowisko ∑  29 

7.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska  

Tabela 22 

Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Waga 
analizowanego 

elementu w skali  
5 punktowej  

X 

1 2 3 

1 Powierzchnia ziemi   (odpady) 1 

2 Krajobraz  3 

3 Środowisko wodne  1 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)  1 

5 Walory przyrodnicze  2 

6 Walory kulturowe  1 

7 Klimat lokalny  1 

8 Powietrze atmosferyczne  1 

9 Klimat akustyczny  3 

10  Możliwość wystąpienia awarii   2 

11  Zdrowie ludzi  2 

12 
 

Wzajemne oddziaływanie między elementami  
środowiska 2 

13  Oddziaływanie transgraniczne na środowisko  1 

Łączna ocen oddziaływania na środowisko ∑  21 
 X  - 

waga analizowanego elementu : 
 oddziaływanie nie występuje                                                                                                            -   1 pkt  
 oddziaływanie występuje  w minimalnym zakresie – słabe                                                              -   2 pkt 

 oddziaływanie występuje  w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga monitorowania  -   3 pkt   
 oddziaływanie występuje w stopniu  pogarszającym                                                                       -   4 pkt  
 oddziaływanie stanowi  istotne zagrożenie  lub oddziaływanie transgraniczne                               -   5 pkt  
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8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem 
jego oddziaływania na środowisko 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu stworzenie nowego źródła energii 

elektrycznej, generowanej przez turbinę wykorzystującą siłę wiatru i pośrednio służyć będzie wypełnieniu 

zobowiązań Polski w zakresie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym kraju do 15% w perspektywie do roku 2020 i 20% w roku 2030). Osiągnięcie powyższych 

wskaźników wymaga m.in. budowy w Polsce odnawialnych źródeł emisji, w tym elektrowni wiatrowych.  

Rozwój instalacji wykorzystujących tzw. odnawialne źródła energii (w tym energii wiatru) zapisany 

został także jako jeden z sześciu głównych - priorytetowych kierunków opracowanej przez Ministra 

Gospodarki w 2009 r. nowej Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Ostateczna decyzja o lokalizacji 

elektrowni wiatrowej na danym terenie, uzależniona jest od wielu czynników i wymaga jednoczesnego 

spełniania konkretnych warunków, w tym również wynikających z przepisów dotyczących ochrony 

środowiska. Niemożność spełnienia któregokolwiek z nich, eliminowała zasadniczo możliwość realizacji 

inwestycji. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to wariant proponowany przez wnioskodawcę 

dotyczący  realizacji i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 [kW] wraz  

z instalacjami towarzyszącymi w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

Wariant ten zapewnia najmniej kolizyjny układ w stosunku do istniejącej zabudowy oraz krajobrazu, 

ponadto jest najbardziej racjonalny ze względu na zlokalizowaną w pobliżu elektrowni  infrastrukturę 

techniczną (drogi, instalacje elektryczne). W realizowanym wariancie elektrownie zostaną wyposażone w 

odpowiednie zabezpieczenia ekologiczne,  gwarantujące nie przekraczanie  standardów jakości 

środowiska poza terenem granic działek, będących w dyspozycji inwestora.   

Przy uzasadnieniu proponowanego przez wnioskodawcę wariantu do celów porównawczych 

poddano analizie następujące warianty: 

  proponowany przez wnioskodawcę, 

  racjonalny wariant alternatywny, 

 najkorzystniejszy dla środowiska.  

W tabelach nr 23 - 24 określono przewidywane oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska 

planowanego przedsięwzięcia zrealizowanego według wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, 

stanowiącego jednocześnie wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz  racjonalnego wariantu 

alternatywnego, na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. Podstawowym kryterium oceny jest uzyskanie 

energii  elektrycznej przy zastosowaniu instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

energii wiatru w sposób możliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz 

prawnego punktu widzenia i wypełnienia założonego  przez wnioskodawcę celu.  

Tabela 23 

Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Wariant proponowany przez 
wnioskodawcę  

1 szt. turbiny wiatrowej  o 
łącznej mocy do 1000[kW] 

Racjonalny wariant alternatywny  
Elektrownia konwencjonalna  

o mocy do 1000  [kW] opalana 
węglem kamiennym  

Budowa Eksploatacja Likwidacja Budowa Eksploatacja Likwidacja 

Waga analizowanego elementu w skali  
5 punktowej   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Powierzchnia ziemi , odpady 1 2 1 3 4 3 
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Lp. 
 

Element środowiska  
 
 

Wariant proponowany przez 
wnioskodawcę  

1 szt. turbiny wiatrowej  o 
łącznej mocy do 1000[kW] 

Racjonalny wariant alternatywny  
Elektrownia konwencjonalna  

o mocy do 1000  [kW] opalana 
węglem kamiennym  

Budowa Eksploatacja Likwidacja Budowa Eksploatacja Likwidacja 

Waga analizowanego elementu w skali  
5 punktowej   

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Krajobraz  2 2 1 1 1 1 

3 Środowisko wodne  1 1 1 2 3 2 

4 
Środowisko biotyczne (warunki 
siedliskowe)  

2 
 

2 
 

2 
 

2 2 2 

5 Walory przyrodnicze  2 2 1 1 1 1 

6 Powietrze atmosferyczne  2 1 2 3 4 3 

7 
Klimat akustyczny – powierzchnia 
oddziaływania hałasu 

1 
 

3 
 

1 
 

1 2 1 

8  Możliwość wystąpienia awarii   1 1 1 2 2 2 

9  Zdrowie ludzi  1 1 1 1 2 1 

10 
 

Wzajemne oddziaływanie między 
elementami  środowiska 

2 
 

2 
 

2 
 

2 3 2 

Łączna ocen oddziaływania na środowisko 45 60 

 oddziaływanie nie występuje                                                                                                            -   1 pkt  
 oddziaływanie występuje  w minimalnym zakresie – słabe                                                              -   2 pkt 
 oddziaływanie występuje  w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga monitorowania  -   3 pkt   
 oddziaływanie występuje w stopniu  pogarszającym                                                                       -   4 pkt  
 oddziaływanie stanowi  istotne zagrożenie  lub oddziaływanie transgraniczne                               -   5 pkt  

 
 
Wskazanie realizacyjne uwzględniające ocenę oddziaływania na środowisko na poszczególnych etapach 
przedsięwzięcia.   

Tabela 24 

Lp. 
 

Zakres oddziaływania 
przedsięwzięcia  

 

Zalecany sposób 
postępowania przy realizacji 

przedsięwzięcia  
 

Suma punktów  

w   skali  
150 punktowej  

 

1 2 3 4 

1 
 

przedsięwzięcie stwarza zagrożenie 

dla środowiska 

 

nie powinno być realizowane w 

rozpatrywanym wariancie  

 

od  111 do 150  
 
 

2 
 
 

przedsięwzięcie wpłynie na 

pogorszenie stanu środowiska 
 

 

realizacja wymaga  zastosowania 

dodatkowych zabezpieczeń 
ekologicznych   

 
od 81 do 110  

 

3 
 

przedsięwzięcie oddziałuje na 
środowisko w sposób 
dopuszczalny(nie są przekraczane 

standardy i wartości odniesienia) 
 

realizacja możliwa przy 
wprowadzeniu monitoringu lub 
zmian konstrukcyjnych instalacji 

 
 

od  51 do 80  
 
 

4 
 

przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób nieznaczący 
(słaby) 

 

realizacja możliwa przy 

zastosowaniu zabezpieczeń  
przedstawionych w raporcie 

 
od  31 do 50  

 

5 
 
 

nie stwierdza się wymiernego 
oddziaływania na środowisko  (bardzo 
słabe) 

 

realizacja możliwa bez 
dodatkowych uwarunkowań  
 

 

od 1 do 30  
 
 

Wyliczona suma punktów dla  wariantu najkorzystniejszego 45 

Wyliczona suma punktów dla  racjonalnego wariantu alternatywnego  60 

 

Ponieważ sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia realizowanego według wariantu: 

 proponowanego przez wnioskodawcę jest nieznaczące (słabe) - budowa możliwa 
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przy zastosowaniu zabezpieczeń przedstawionych w raporcie, 

 racjonalnego  wariantu alternatywnego -  budowa wymaga zastosowania 

dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych w postaci instalacji do kompleksowej 

obróbki spalin, instalacji do zagospodarowania odpadów paleniskowych oraz  

monitoringu poziomu emisji,  

to można uznać, że  proponowana przez wnioskodawcę lokalizacja elektrowni wiatrowej o mocy 

znamionowej wytworzonej energii do 1000 [kW] , średnicy wirnika do 60 [m]  i wysokości zawieszenia 

wirnika na wysokości do 80 [m] wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami 

postojowymi i innymi obiektami infrastruktury, nie będzie stanowiła  zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

publicznego. Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest najkorzystniejszy dla środowiska  

w rozumienia zasady zrównoważonego rozwoju.  

Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne czynią zadość zasadom ochrony środowiska, są 

zgodne z przepisami prawa, a opis działań ograniczających występujące  i potencjalne uciążliwości jest 

rozwinięciem zasad ochrony środowiska ustalonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.   

Sporządzenie Raportu OOŚ było poprzedzone  szeregiem spotkań inwestora i projektantów, wybrany 

wariant został uznany jako najkorzystniejszy, tak ze względów ekonomicznych jak i oddziaływań na 

ekosystem. Należy jednocześnie zaznaczyć, że realizacja elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 [kW] 

będzie równoznaczna z uniknięciem emisji toksycznych gazów do powietrza, w przypadku pozyskania 

energii o takiej samej wielkości metodami tradycyjnymi oraz uniknięcie znaczącej ilości wytworzonych 

odpadów. Ilość energii, jaką może wyprodukować elektrownia  wiatrowa zależy od typu  

i mocy zastosowanej turbiny oraz od warunków wiatrowych panujących na terenie lokalizacji. Przyjmuje 

się, że na terenie Polski opłacalna, a zarazem osiągalna, efektywność pracy elektrowni wiatrowych 

kształtuje się w granicach od 25% do 40% (www. wiatr.pl).  W tabeli nr 25 przedstawiono wartości 

unikniętej  emisji zanieczyszczeń do atmosfery przy realizacji elektrowni wiatrowej z turbinami o mocy do 

1,5 [MW] 
18

. Otrzymana energia z ww. elektrowni wiatrowej  jest porównywalna z taką samą ilością 

energii uzyskaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawianych źródeł energii  (biogaz, biopaliwo).  

UNIKNIĘTA  ROCZNA  EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PALIWA 
STOSOWANEGO W KONWENCONALNYM ŹRÓDLE ENERGII  

  PRZY UWZGLĘDNIENIU  EFEKTYWNOŚCI PRACY ELEKTROWNI WIATROWEJ  
 MOC ELEKTROWNI   1000[kW]  

Tabela 25 

Lp. RODZAJ PALIWA 
ZUŻYCIE W ROKU 

 

UNIKNIĘTA EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W ROKU  [Mg/rok] 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY 25% EFEKTYWNOŚĆ PRACY 40% 

NAZWA ZANIECZYSZCZENIA NAZWA ZANIECZYSZCZENIA  

PYŁ SO2 NO2 CO CO2 PYŁ SO2 NO2 CO CO2 

1. WĘGIEL KAMIENNY * 0,248 5,845 1,488 2,032 812 0,384 9,305 2,360 3,232 1292 

2. OLEJ OPAŁOWY 0,100 1,015 0,824 0,120 493 0,160 1,616 1,304 0,192 1006 

3. GAZ ZIEMNY  0,003 0,004 0,776 0,144 468 0,004 0,008 1,240 0,123 748 

4. BIOGAZ 0,004 0,168 0,700 0,100 569,5 0,008 0,272 1,088 0,168 870,5 

5. BIOPALIWO** 0,648 0,416 0,624 2,008 906,5 1.008 0,664 0,984 3,192 1441 

 * - ilość powstających odpadów stałych  - przy efektywności 25%  - 60 [Mg/rok] 
                      (elektrociepłownia wyposażona w elektrofiltry)- przy efektywności 40%  -    96 [Mg/rok]    

                                                        
18 - na podstawie obliczeń przeprowadzonych przez  autorów Raportu   
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 ** -ilość powstających odpadów stałych  - przy efektywności 25% -    41 [Mg/rok] 
                      (drewno, pelet, słoma)   - przy efektywności 40%   -    62 [Mg/rok]    

 

Dla przedmiotowych elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 1000 MW uniknięta emisja dwutlenku 

węgla osiągnie wartości  ok. 428  Mg/rok. Uniknięta ilość wytworzonych odpadów stałych  

(kod 10 01 01) osiągnie odpowiednio wielkości ok. 37 Mg/rok.  

Biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne i ekonomiczne, można uznać, że dla planowanego 

przedsięwzięcia nie ma rozwiązań alternatywnych. Planowana instalacja do wytwarzania energii 

elektrycznej przy wykorzystaniu siły wiatru w chwili oddania do użytkowania będzie posiadała wymagane 

atesty i certyfikaty obowiązujące w Unii Europejskiej oraz pozwolenia wynikające z Prawa budowlanego.   

Sposób prowadzenia operacji technologicznych przyjęty  w programie i koncepcji realizacyjnej, zakłada 

minimalizację emisji drgań i hałasu, minimalizację zużycia  energii oraz optymalizację zagospodarowania 

odpadów.  

Dokonany wybór lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej  względem obiektów podlegających 

ochronie przed hałasem jak również wybór modelu siłowni należy uznać za optymalny z punktu widzenia 

ochrony środowiska. 

Ostateczne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zostaną przedstawione w Projekcie  

budowlanym. Oczywiście nakłady finansowe dla urzeczywistnienia tego przedsięwzięcia są znaczne. 

Dokonane jednak analizy finansowe zezwalają realnie na przypuszczenia, że przedsięwzięcie to jest 

rentowne. 

Oddziaływanie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 

środowisko, w szczególności na :  

 ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 

 powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,      

 klimat i krajobraz,  

 dobra materialne,  

 zabytki i krajobraz kulturowy, 

 wzajemne oddziaływanie między elementami, 

zostało przedstawione w pkt  9 niniejszego opracowania.   

9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania  
na środowisko 

9.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Podstawowym celem sporządzonego Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  

na środowisko jest wskazanie w jaki sposób realizacja inwestycji przekształci środowisko i w jakim 

stopniu naruszy zasady prawidłowej gospodarki zasobami. Ze względu na dużą złożoność zjawisk 

przyrodniczych ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z planowanego 

przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Poważną trudnością przy unifikacji metod 
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prognozowania i wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko jest : 

 brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian w środowisku i związana z tym 

niepewność,  

 brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego.  

W sporządzonym Raporcie dla budowy elektrowni wiatrowej do oceny zmian w środowisku, 

szczególnie do  oceny oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko oraz uzasadnienia 

proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania  na środowisko 

zastosowano metodę wykazów i tabel (metoda eksperta).  Metoda „eksperta” reprezentująca nurt 

technicystyczny podejścia do rozpatrywanego zagadnienia, jest jedną z zalecanych metod 

opracowywania łącznych ocen dla raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko i służy  

do  w miarę obiektywnego wskazania najmniej uciążliwego dla środowiska wariantu projektowanego 

przedsięwzięcia. Polega na porównawczym zestawieniu oddziaływań inwestycji na poszczególne 

elementy środowiska przyrodniczego (i nie tylko) wyrażonych w różnych, często nieporównywalnych 

jednostkach (np. mg/m
3
, dB, 

o
K itp.) oraz wyznaczeniu charakterystyki jakościowej i ilościowej łącznych 

oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia na środowisko. Metoda ta, wymaga ugruntowanej  

i interdyscyplinarnej wiedzy autorów sporządzających Raport.  

W metodzie wykazów i tabel dokonuje się porównania zmian zachodzących w ramach wszystkich 

wskaźników stanu ochrony poszczególnych elementów środowiska, za pomocą zwykłej punktacji lub 

określając procentowy udział odchylenia (oceniony jako występowanie - „plus” lub brak występowania - 

„minus”, oceniony jako korzyść - „plus” lub strata -  „minus”).  

Oceny poszczególnych form oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonuje się  

na podstawie ich rozmiarów i znaczenia w stosunku do norm, przepisów i dyrektyw oraz przez określenie 

stosunku kosztu do zysku, biorąc pod uwagę zasadę zrównoważonego rozwoju. Wynik zostaje 

zaprezentowany w formie listy lub tabeli, bez konieczności opracowywania zbiorowej oceny. Ponadto  

w ocenach zawartych w tabelach przypisuje się wskaźnikowi odpowiednią wagę wyrażoną  w skali 

punktowej. Metoda ta pozwala na ukierunkowanie szczegółowej analizy na jeden lub kilka elementów 

środowiska, znaczących dla rozpatrywanego przedsięwzięcia (np. hałas w przedsięwzięciach elektrowni 

wiatrowych).  

Zastosowana metoda umożliwia przeprowadzenie podstawowej oceny oddziaływań  

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i wyznacza kierunki dalszych ocen  

w przypadku nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.  

W rozpatrywanym Raporcie zastosowano ocenę zmian w środowisku z użyciem metody wykazów  

i tabel  w następujących zagadnieniach: 

 uzasadnienie wyboru wariantu, 

 określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

 uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 

środowisko, 
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 opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio i długoterminowe, stałe      

i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

- istnienia przedsięwzięcia, 

- wykorzystania zasobów środowiska, 

- emisji. 

Dane  zawarte w rozdziale 7  niniejszego Raportu  wypełniają  informacje wymagane w art. 66 ust. 1 pkt 

6 ustawy Uooś
19

 : określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,  

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Przeanalizowano  warianty wskazane do analizy   w  art. 66 ust. 1 pkt 5, tj.: 

- wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny,  

- wariant  najkorzystniejszy dla  środowiska.  

Dane  zawarte w rozdziale 8 niniejszego Raportu  wypełniają  informacje wymagane w art. 66 ust. 1 pkt 7 

ustawy Uooś: 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 między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

Wynik analizy uzasadniającej przyjęty wariant został zaprezentowany w formie tabeli, bez 

konieczności opracowywania zbiorowej oceny. W ocenie zawartej w tabelach przypisano poszczególnym 

wskaźnikom  odpowiednią wagę wyrażoną  w skali punktowej 5 punktowej.   

 

9.1.1. Metodyka modelowania rozprzestrzeniania hałasu 

 Do obliczeń i zobrazowania na mapach wielkości emisji hałasu  i rozprzestrzeniania się dźwięku  

w środowisku wykorzystano „Program  do określania zasięgu hałasu przemysłowego, drogowego  

i kolejowego emitowanego do środowiska – Program SOUNDPLAN ESSENTIAL 2.0 (licencja  

nr 11423ESS HL6076). Obliczeń dokonano także w wybranych pojedynczych punktach dla stref 

chronionych, zabudowa zagrodowa. Program uwzględnia źródła punktowe  wszechkierunkowe,  

kierunkowe,  źródła liniowe, powierzchniowe,  źródła –  budynki,  ruch drogowy i kolejowy. 

Dyrektywa UE 2002/49/EC  zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu 

przemysłowego zgodnie  z  normą ISO 9613-2.Program oparty jest na modelu  obliczeniowym propagacji  

hałasu przemysłowego zgodnym z  normą PN-ISO 9613-2. Program oblicza poziom ciśnienia 

akustycznego w punkcie odbioru  dla  propagacji z  wiatrem,  przy uwzględnieniu tłumienia wynikającego 

z :  

                                                        
19 - ustawa z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze 

zm.). 
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  rozbieżności  geometrycznej, 

  pochłaniania  przez atmosferę, 

  wpływu  gruntu,  

  obecności  ekranów ( trzy drogi fali dźwiękowej), 

  obszarów zieleni. 

Zagadnienia akustyczne gruntu – terenu usytuowania elektrowni wiatrowej. 
 

Właściwości akustyczne każdej strefy gruntu są określone przez wskaźnik gruntu G. Określono trzy 

poniższe kategorie powierzchni odbijającej (PN-ISO 9613-2:2002 – Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa). 

Grunt twardy, który obejmuje bruk, wodę lód, beton i wszystkie inne powierzchnie o małej porowatości. 

Na przykład ubita ziemia, która często występuje na obszarach przemysłowych, oblodzony teren może 

być uważana za grunt twardy. Dla gruntu twardego, G = 0. 

Grunt porowaty, który obejmuje powierzchnię ziemi pokrytą trawą, drzewami lub inną zielenią  

i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju roślinności, np. pola uprawne. Dla gruntu 

porowatego G =1. 

Grunt mieszany: jeśli powierzchnia składa się zarówno z gruntu twardego, jak i porowatego,  

to G przyjmuje się z zakresu od 0 do 1 {0<G<1}, przyjmując wartość równą ułamkowi gruntu porowatego. 

W niniejszym Raporcie przedstawiono wyniki rozprzestrzeniania się hałasu (graficzne i w sieci 

receptorów) dla planowanej elektrowni wiatrowej, przyjmując do obliczeń wskaźniki gruntu uzależnione 

od właściwości akustycznej terenu (przyjęto wskaźnik G = 0,0).  

 

9.1.2. Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu 
  

 Dla etapu realizacji planowanego przedsięwzięcia do oceny stanu prognozowania 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, emitowanych przez zespół źródeł 

punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzną prezentacją wyników obliczeń zastosowano 

zintegrowane  pakiety  programów "ZANAT- wersja 6.1".  Zanat – 6, oraz „OPERAT 2000 FB wer. 6.4.9. 

17 grudzień 2012 r.” dostosowane są  do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska
20

,  pozwala na 

wykonanie pełnego zakresu obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego , tj. min.: 

- obliczenie stężeń 1-godzinnych, 

- jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych  

i percentyli, 

- obliczenie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń gazowych  

i opadzie pyłu, 

- rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej o zadanym 

kierunku, 

- obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz  warunków ich występowania dla  

źródeł punktowych, linowych i powierzchniowych. 

                                                        
20

 - rozp. Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu   
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Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określa załącznik nr 3 do ww. 

rozporządzenia Ministra Środowiska.  

9.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia  
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko- 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 

9.2.1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia  
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające  
z istnienia przedsięwzięcia 

 

      Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  

znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli  

nr 26. Oszacowania potencjalnych oddziaływań z oznaczeniem symbolami:  

L   - lokalne , R - regionalne ,   
Z    - oddziaływanie znaczące,  
NZ - oddziaływanie nieznaczne   
X    - oddziaływanie występuje ,  -    
-     -  brak oddziaływania,  
O    - oddziaływanie pomijalnie małe, 
NO  - nieodwracalne  
D     - długotrwałe,   
K    –  krótkotrwałe, 
OD  - odwracalne  

 
Tabela 26 

Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

 
l. 

 

Wody powierzchniowe 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2. 

 

Wody podziemne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3. 

 

Jakość powietrza 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- - 

 

- - 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

X - 

 
4. 

 

Klimat lokalny 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
5. 

 

Klimat akustyczny (hałas i wibracje) 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

X 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
6. 

 

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 

odpady) 

 

 

- 

 

X 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

7. 

 

Lasy 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 
8. 

 

Fauna, flora, krajobraz 

 

- 

 

X x 

 

- 

 

X - 

 

x - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
9. 

 

Przestrzenne i punktowe formy ochrony 
przyrody – Natura 2000  

 

- 

 

X x - 

 

X - 

 

x - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10. 

 

Awarie  

 

- 

 

x 

 

x - 

 

X - 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 

 
1. 

 

Zdrowie ludzi, mobilność zakładu 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2. 

 

Zatrudnienie 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. 

 

Dobra materialne i kulturalne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 
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Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Wzajemne oddziaływanie  

 
a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze  

 

 

x 

 

- - x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
b)powierzchnia ziemi  

 

- 

 

x x - X - 

 

x - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 c)dobra materialne, zabytki i kultury 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
 
 

9.2.2. pis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-  
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające  
z wykorzystania zasobów środowiska  

 
Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  

znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z wykorzystania zasobów środowiska  przedstawiono  
w tabeli nr 27.  

Tabela 27 

Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

 
l. 

 

Wody powierzchniowe 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2. 

 

Wody podziemne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3. 

 

Jakość powietrza 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- - 

 

- - 

 

- x 

 

- 

 

- 

 

X - 

 
4. 

 

Klimat lokalny 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

X - 

 
5. 

 

Klimat akustyczny (hałas i wibracje) 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
6. 

 

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 
odpady) 

 

 

- 

 

X 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

7. 

 

Lasy 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 
8. 

 

Fauna, flora, krajobraz 

 

- 

 

x - 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
9. 

 

Przestrzenne i punktowe formy ochrony 
przyrody – Natura 2000  

 

- 

 

x - 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10. 

 

Awarie  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Wzajemne oddziaływanie  

 
a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze  

 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
b)powierzchnia ziemi  

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 c)dobra materialne, zabytki i kultury 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 

 

9.2.3.Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-  
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z emisji 

 

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  

znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z emisji  przedstawiono w tabeli  nr 28. 
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Tabela 28 

Nr 

 

Element 

 

Oddziaływania niekorzystne 

 

Oddziaływania korzystne 

 
 

 

 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

OD 

 

NO 

 

L 

 

R 

 

Z 

 

NZ 

 

K 

 

D 

 

L 

 

R 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

 
l. 

 

Wody powierzchniowe 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2. 

 

Wody podziemne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3. 

 

Jakość powietrza 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

X - 

 

- 

 

x 

 

- 

 
4. 

 

Klimat lokalny 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
5. 

 

Klimat akustyczny (hałas i wibracje) 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
6. 

 

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 
odpady) 

 

 

- 

 

X 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

7. 

 

Lasy 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 
8. 

 

Fauna, flora, krajobraz 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
9. 

 

Przestrzenne i punktowe formy ochrony 

przyrody – Natura 2000  

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10. 

 

Awarie  

 

- 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 

 
1. 

 

Zdrowie ludzi, mobilność zakładu 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
2. 

 

Zatrudnienie 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 3. 

 

Dobra materialne i kulturalne 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 
X 

 

- 

 
Wzajemne oddziaływanie  

 
a)ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze  

 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
b)powierzchnia ziemi  

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

x 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 c)dobra materialne, zabytki i kultury 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji planowanego przedsięwzięcia 

stwierdzono, że  realizacja  budowy jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytworzonej do 

1000 [kW] wraz z elementami towarzyszącymi (układ zabezpieczeń, sterowanie  

i sygnalizacja, stacja transformatorowa) na terenie gminy Bartniczka, wpłynie w sposób nieznaczący na 

stan środowiska oraz zdrowie ludzi, natomiast jej wpływ na aspekty społeczno-gospodarcze jest 

korzystny. 

9.3. Szczegółowe opis  znaczących oddziaływań na środowisko wynikający z emisji 

Uwzględniając charakterystykę procesu technologicznego oraz lokalizację planowanego 

przedsięwzięcia uznaje się, że wymierne oddziaływanie planowanego przedsięwzięci na środowisko  

związane będzie z emisją :  

 ścieków (wody opadowe), 

 odpadów, 

 hałasu,  

które oddziaływać będą na : środowisko gruntowo-wodne, powierzchnię ziemi i klimat akustyczny.   
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Z uwagi na rodzaj budowli i jej wymiary elektrownie stanowią przeszkodę na trasie przelotu ptaków oraz 

jako obiekty o dużej wysokości wpływają na krajobraz (dominanta krajobrazowa).  

 

9.3.1. Wody podziemne 
  

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy  

do 1000 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami 

infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej: nr 277/2 obręb Świerczyny,  

w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. 

Maszt elektrowni zostanie usytuowany na zbrojonym fundamencie betonowym o średnicy do 16 m 

pod ziemią i około 6 m nad ziemią z ewentualnym cokołem fundamentowym. Grubość fundamentu 

wyniesie ok. 2,50 m 

Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne, jakie powodować może projektowane 

przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, związane będzie z lokalnym ograniczeniem infiltracji wody 

opadowej z powierzchni zajętych przez fundamenty elementów technicznych inwestycji oraz drogi 

dojazdowej do wieży elektrowni. Przewiduje się, że projektowana turbina będzie należała do grupy turbin 

bezprzekładniowych, w związku z czym, wyeliminowane zostało zagrożenie związane z możliwością 

zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych substancjami olejowymi, w następstwie zaistnienia 

potencjalnej sytuacji awaryjnej. 

Nie przewiduje się występowania innych oddziaływań turbiny wiatrowej na glebę środowisko 

gruntowo-wodne w fazie eksploatacji. Tereny wokół wieży (w odległości 15 – 20 m) elektrowni będą, jak 

dotychczas, użytkowane rolniczo, z wyłączeniem obszarów znajdujących się bezpośrednio pod 

zabudową urządzeń elektrowni i niewielkich stref wokół nich oraz drogami dojazdowymi do turbiny. 

Szczegółowe warunki występowania swobodnego zwierciadła wody podziemnej, współczynnika 

filtracji, rodzaju gruntu zostaną opracowana na etapie opracowania projektu budowlanego tj. opracowane 

zostaną geotechniczne warunki posadowienia elektrowni wiatrowej.  Teren planowanego przedsięwzięcia  

znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć komunalnych wody oraz innych ujęć wody podziemnej.   

Na podstawie informacji zawartych w założeniach  koncepcyjnych ustala się, że elektrownia wiatrowa  

o mocy do 1000 [kW] wraz z obiektami towarzyszącymi,  nie będzie wymagała zaopatrzenia w wodę oraz 

nie będą źródłem ścieków: przemysłowych i ścieków bytowych. Wody opadowe i roztopowe  

z powierzchni  fundamentu, stanowiące wody pozbawione zanieczyszczeń, odprowadzone zostaną  

na własny grunt.  Przewidywana ilość wód opadowych z terenu jednej elektrowni wiatrowej  

ok. 300[m
3 
/rok].     

Przewiduje się następujący skład wód opadowych : 
 

WSKAŹNIK                                    jednostka WARTOŚĆ 

Zawiesina ogólna                               mg/l <100 

Węglowodory ropopochodne             mg/l <15 

 

Przyjęte wartości są zgodne z wielkościami substancji zanieczyszczających w wodach opadowych, 

określonymi w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.    
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9.3.2. Gospodarka odpadami 
    

     W wyniku procesu technologicznego polegającego na wytwarzaniu energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu siły wiatru będą powstawały odpady związane z eksploatacją (konserwacja, remonty) 

urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowej. Podstawowymi  odpadami powstającymi podczas 

eksploatacji elektrowni wiatrowej będą odpady  urządzeń elektrycznych oraz płyny eksploatacyjne - oleje 

i smary przepracowane. Powstające odpady będą odbierane przez uprawnione jednostki gospodarcze 

zajmujące się zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Postępowanie z olejami 

przepracowanymi powinno zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z dnia 4 sierpnia  

2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. 

Według rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów   odpady powstające na terenie  rozpatrywanych obiektów  zaliczają się do odpadów o kodzie : 

 13 01, 13 02 , 13 03 - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

 15 02 – sorbenty, materiały filtracyjne  

 16 01, 16 06 – odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych,  

 17 04   - odpady i złomy metali. 

 Rodzaje odpadów powstających na terenie instalacji oraz sposoby ich unieszkodliwiania  

przedstawiono w tabeli nr 29. 

Tabela 29 

Lp Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów  Sposób unieszkodliwiania 
odpadów  

Przekształc
anie 

fizyczne, 
chemiczne 
lub łącznie 

Przekształ
canie 

termiczne  

Zalecane 
procesy i 

ich 
kolejność 

1 2 3 4 5 6 

1 13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw          

2 13 01* Odpadowe oleje hydrauliczne X X R9 

3 13 02 * Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe      X X R9 

4 13 03 * Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła       X X R9 

5 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne, ubrania ochronne nieujęte w innych grupach  
   

6 15 02 * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

ochronne  
X  R12 D9 

7 16 Odpady nieujęte w innych grupach     

8 16 01* 
Płyny hamulcowe  X X 

R9 

D13 

9 16 02 * 
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  X  

R4, R5 

D13 

10 16 06* 
Baterie i akumulatory  X  

R4,R5,

R6 

11 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej 

   

12 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali X  R4 

x 
- odpady niebezpieczne
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Do obowiązku firm prowadzących przeglądy techniczne urządzeń (zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi traktowanych jako wytwórców odpadów) należeć będzie zagospodarowanie 

wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 

Dodatkowo, powstawać będą niewielkie ilości odpadów komunalnych (obsługa instalacji), które 

będą odbierane i wywożone z terenu inwestycji, a następnie unieszkodliwiane zgodnie z prawem przez 

firmy posiadające wymagane zezwolenia. Ostateczny bilans i charakterystyka powstających odpadów na 

terenie  lokalizacji planowanego obiektu  zostanie określony na etapie oddania obiektu do użytkowania.  

9.3.2.1. Sposoby gospodarowania odpadami 

Należy przeprowadzić selektywną zbiórkę „ u źródła” wytwarzanych odpadów. Wszystkie odpady 

będą przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady, które będą powstawać w związku  

z realizacją przedsięwzięcia należy segregować i sukcesywnie przekazywać do odzysku. Surowce 

wtórne będą sprzedawane do punktów skupu. Wszystkie odpady muszą być ewidencjonowane zgodnie  

z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Środowiska. Transport wszystkich odpadów wytwarzanych  

na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny odbywać się będzie poprzez firmy zewnętrzne. 

Pamiętać należy, że transport odpadów niebezpiecznych musi odbywać się zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

 

Sposoby postępowania z olejami odpadowymi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania  z olejami 

odpadowymi (Dz.U.Nr 2004, poz.192). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w zagospodarowaniu olejami 

odpadowymi obowiązują następujące zasady : 

 oleje odpadowe zbiera się i magazynuje selektywnie według wymagań wynikających  

ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania,  

 podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich 

mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, 

odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami 

hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami; 

dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie  

to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania,  

 oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudno 

palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki 

elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych 

przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieszcza się w miejscu widocznym:  

 napis "OLEJ ODPADOWY"; 

 informację o kodzie lub kodach odpadu wynikającą z rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);  

 oznakowanie wymagane przepisami szczególnymi, dotyczącymi 

transportu odpadów niebezpiecznych, 

 podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich 
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mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, 

odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami 

hamulcowymi,  

 na pojemnikach przeznaczonych do zbierania i magazynowania olejów odpadowych od 

indywidualnych posiadaczy, ustawianych w miejscach publicznych, umieszcza się 

dodatkowo informację o sposobie eksploatacji pojemnika oraz dane o jego właścicielu,  

 jeżeli olej podczas użytkowania miał lub mógł mieć styczność z substancją 

niebezpieczną, w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, na pojemniku 

umieszcza się informację o zanieczyszczeniu lub możliwości zanieczyszczenia oleju 

odpadowego tą substancją,  

 Pojemniki do zbierania olejów odpadowych mogą być stosowane w rotacji pomiędzy 

wytwórcą odpadu a ich kolejnym posiadaczem, miejscem odzysku albo 

unieszkodliwiania. 

Magazynowanie olejów odpadowych : 

 oleje odpadowe magazynuje się w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych 

w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów, 

 urządzenia lub środki do zbierania wycieków, o których mowa w ust. 1, 

dostosowuje się do ilości magazynowanych olejów odpadowych,  

 w miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu 

opróżnienia lub wymiany pojemnika, jest ograniczony do właścicieli 

pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi 

olejami odpadowymi. 

 

9.3.3. Analiza warunków akustycznych 
 

Tematem tej  części  opracowania  jest analiza warunków akustycznych dla realizacji   

i eksploatacji  instalacji wykorzystującej siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej o łącznej 1000 [kW], 

lokalizowanej w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka. Opracowanie 

obejmuje wyłącznie zagadnienia ochrony akustycznej środowiska zewnętrznego wynikającego z tytułu 

działalności produkcyjnej   bezpośrednio na środowisko naturalne  rozpatrywanego obiektu. 

Prognozowany rozkład poziomu hałasu związanego z funkcjonowaniem projektowanej elektrowni 

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 2002 r. 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. 
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9.3.3.1. Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku 

Zagadnienia ochrony środowiska przed hałasem są regulowane w podstawowym zakresie przez 

ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25,poz.150, ze zm.). 

Zagadnienia ochrony przed hałasem zostały umieszczone w Dziale V ustawy Prawo ochrony środowiska 

(art. 112 – 120). Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania  

ze środowiska w odniesieniu do jednej doby zostały określone w art. 112a  pkt 2. Do ustalenia kryteriów 

oceny hałasu odnosi się następujący artykuł ustawy Prawo ochrony środowiska  (cyt.): 

”   Art. 113 Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia,  dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku”.. 

Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawem Ochrony 

Środowiska  art.113  określa się rodzaje terenów przeznaczonych pod zabudowę, dla których definiuje 

się maksymalne wartości hałasu (podane w rozp.  MŚ ) oraz w art.  115 ( w nawiązaniu do art. 114) 

określa się, że dla terenów dla których nie ma planu miejscowego: „w razie braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 

113 ust. 2 pkt. 1 właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i 

wykorzystywania tego i sąsiednich terenów”. 

W niniejszym opracowaniu uwzględniono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zawarte  

w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 14 czerwca 2007  r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U 2014 r. poz. 112). W załączniku do rozporządzenia  zawarto tabelę  

z dopuszczalnymi poziomami hałasu . Tabelę tę zamieszczono niżej. 

Tabela 30 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 

Przedział czasu 
odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży

2)
 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2)
 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 
tys. mieszkańców

3)
 68 60 55 45 

Objaśnienia: 
1)

 Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.  
2)

 W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze 
nocy. 
3)

 Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów adminis tracyjnych, 
handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych 

dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 
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Zawarte w tabeli poziomy odnoszą się zarówno do stanu istniejącego, jak też do ocenianej  sytuacji  

prognostycznej w przypadku, gdy dana  inwestycja  jest jeszcze w fazie lokalizacji i projektowania. 

Rozpatrywany obiekt  pracuje w systemie całodobowym. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje  

w odległości około 310[m] od elektrowni wiatrowej. 

9.3.3.2 Subiektywne oceny hałasu   

Do jednej z ważniejszych przesłanek ustalania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku należą wyniki subiektywnych ocen hałasu, skorelowanych z rezultatami badań (pomiarów) 

obiektywnych. Na   podstawie  badań   PZH   skonstruował  następującą   skalę   uciążliwości  hałasu :  

 mała  uciążliwość  (hałasu)   LAeq<    52  dB,  
 średnia  uciążliwość       52 <<LAeq<<   62  dB,  
 duża  uciążliwość        63 <<LAeq<<   70  dB,  
 bardzo  duża  uciążliwość    LAeq > 70  dB.  

 

Skala  ta  wskazuje, iż  poziom  równoważny rzędu  60 - 65 dB może  być uważany za graniczny 

między obszarem pewnego komfortu akustycznego, a znaczną uciążliwością hałasu. Korzystając  

z powyższych wyników zaproponowano pomocniczą  dla ocen wpływu na środowisko skalę (tablica):  

Tabela 31 

OPIS  LAeqdB 

 Pora dzienna  pora nocna  

Pełny komfort akustyczny <  50  <  40  

Przeciętne warunki akustyczne 50  -  60 40  -  50 

Przeciętne zagrożenie hałasem 60  -  70  50  -  60  

Wysokie zagrożenie >  70 >  60  

 
Zawarte w powyższej tablicy graniczne poziomy hałasu są zbieżne zwartościami poziomów 

dopuszczalnych.  

Relacje między poziomami hałasu zewnętrznego, a wymaganiami akustycznymi  wewnątrz  budynków  
Wymagania  akustyczne  wewnątrz  pomieszczeń  mieszkalnych  i  użyteczności  publicznej 

przedstawione są w normie PN-87/B-02151/02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  Dla  typowych 

pomieszczeń mieszkalnych, dopuszczalne wartości równoważnych poziomów dźwięku z powyższej 

normy wynoszą:  

Tabela 32 

LP PRZEZNACZENIE  POMIESZCZENIA LAeq 

  Dzień Noc 

1 2 3 4 

 

1 
Pomieszczenia  mieszkalne  w  budynkach  mieszkalnych, 

Internatach, domach  rencistów,  domach  dziecka, hotelach  kategorii  S  i  I,  hotelach  
robotniczych    

 
40 

 
30 

Oddziaływanie hałasu na zdrowie 

Hałas w medycynie to wszelkiego rodzaju dźwięki szkodliwe dla zdrowia człowieka zarówno  

ze względu na możliwość uszkodzenia jego narządu słuchu, jak również niekorzystnie wpływające  

na jego psychikę. Hałasem mogą tutaj być dźwięki niepożądane z powodu ich nadmiernego natężenia 

(za głośne), nieodpowiedniego widma (np. za wysokie, lub za niskie), a także drażniące. Z punktu 

widzenia psychologii hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym i niepożądanym, powodującym drażliwość, 
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zmęczenie całego organizmu a szczególnie słuchu. 

Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję człowieka. Jego działanie można rozpatrywać w trzech 

płaszczyznach:  

o bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne,  

o pośrednie na układ nerwowy i psychikę, 

o na zasadzie odruchu - na inne narządy. 

Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością 

nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, podwyższeniem ciśnienia krwi, bólem  

i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu. U małych dzieci hałas budzi duży 

niepokój, niepewność, zagubienie, powoduje płacz.  Nie wszyscy są jednakowo wrażliwi na hałasowe 

uszkodzenie słuchu. Istnieją czynniki predysponujące zależne od genów, ogólnego stanu zdrowia, 

warunków środowiskowych. Najbardziej wrażliwi na działanie hałasu są ludzie młodzi i małe dzieci. 

Szczególnie narażone są osoby, u których w rodzinie występuje niedosłuch, osoby długo przebywające 

w głośnym otoczeniu, aktualnie chore, leczone lekami potencjalnie uszkadzającymi słuch, cierpiące na 

stany zapalne uszu, wreszcie same mające niedosłuch, który w wyniku przebywania w hałasie może się 

pogłębić. U osób dorosłych, hałas o natężeniu przekraczającym próg bólu działający impulsowo, 

jednorazowo i krótkotrwale może spowodować ostry uraz akustyczny. Natomiast przewlekły uraz 

akustyczny powstaje na skutek długotrwałego narażenia na hałas nieprzekraczający progu bólu, zwykle 

o natężeniu 90 - 95 dB ( decybeli) lub niewiele wyższym. Dotyczy to głównie osób pracujących  

w niekorzystnych warunkach akustycznych. Wibracja towarzysząca hałasowi potęguje uszkodzenie 

słuchu. Działanie hałasu na narząd słuchu może powodować następujące zjawiska: 

- adaptację - w czasie trwania bodźca dźwiękowego; 

- czasowe, krótko lub długotrwałe upośledzenie słyszenia, spowodowane zmęczeniem słuchowym 

wracające do normy po kilku minutach lub kilkunastu godzinach od zakończenia ekspozycji na 

hałas; 

- trwałe upośledzenie słyszenia. 

Istnieją również dźwięki, których ucho ludzkie nie słyszy, a które mogą wpłynąć na upośledzenie 

słuchu lub szumy uszne. Zalicza się do nich ultradźwięki o częstotliwości powyżej 16 kHz oraz 

infradźwięki - poniżej 16Hz. Szkodliwość ultradźwięków nie jest jednoznacznie określona, ale opisuje się 

ubytki słuchu i szumy uszne. Osoby narażone na ciągłe działanie hałasu cierpią na bóle i zawroty głowy, 

bezsenność. Występują u nich zaburzenia wzroku, węchu i słuchu. Wysuwane są hipotezy, że hałas 

może być przyczyną chorób nowotworowych i chorób sercowo-naczyniowych (www.halas.pl). 

Fale infradźwiękowe mogą oddziaływać na cały organizm człowieka na wiele sposobów. Przede 

wszystkim infradźwięki wywołują drgania rezonansowe ludzkich organów takich jak: przepona brzuszna, 

klatka piersiowa. Chwilowe oddziaływanie fal powoduje trudności w oddychaniu, a dłuższe poddawanie 

się oddziaływaniu infradźwięków powoduje zaburzenia układu trawiennego. Infradźwięki mogą 

powodować  zachwiania równowagi, trudności w skupieniu się, zmniejszenia ostrości widzenia oraz 

zmniejszenie refleksu. Granica bólu oraz próg odczuwania wrażeń pochodzących od infradźwięków 

określa się podobnie jak dla dźwięków słyszalnych.  

Zakresy oddziaływania infradźwięków można podzielić w ten sposób:  

http://www.halas.pl/
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 poniżej 120dB. Krótkie oddziaływanie infradźwięków na człowieka nie jest szkodliwe. 

Skutki długiego przebywania pod ich wpływem nie są jeszcze znane,  

 między 120 a 140dB. Przebywanie w polu takich fal może wywoływać uczucie zmęczenia 

oraz lekkie zaburzenia procesów fizjologicznych,  

 między 140 a 160dB. Nawet, krótkie dwuminutowe działanie infradźwięków powoduje 

zachwiania równowagi i wymioty. Dłuższe oddziaływanie może wywołać trwałe 

uszkodzenia organiczne.  

 powyżej 170dB. Poddane takim falą zwierzęta zmarły z powodu przekrwawienia płuc 

(testów na ludziach nie przeprowadzano). 

9.3.3.3. Źródła hałasu 

Ogólnie wiadomo, że pracy każdej elektrowni wiatrowej towarzyszy hałas. Pochodzi on  

od obracających się łopat, wirnika generatora i przekładni. Zwykle jego natężenie nie jest duże, ale jest 

on jednak monotonny, przez co ujemnie oddziałuje na psychikę człowieka. Dlatego też hałas od siłowni 

wiatrowej należy monitorować, by można było go racjonalnie ocenić i właściwie dobrać adaptacje 

akustyczne. Wielkość poziomu dźwięku hałasu wynikająca z funkcjonowania instalacji wykorzystującej 

siłę wiatru do produkcji energii uzależniona jest od poziomu wytwarzanej mocy, prędkości obrotowej 

wirnika oraz konstrukcji siłowni.  Siłownie wiatrowe o zmniejszającej się prędkości użytecznej (v < 4 m/s) 

i zróżnicowanych w zależności od producenta rozwiązaniach konstrukcyjnych instalowane   

są  na  wieżach  o wysokości  30  –  160  metrów. Na terenie gminy Bartniczka planuje się zlokalizowanie 

elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytworzonej energii do 1000 [kW], średnicy wirnika do 60 [m]  

i wysokości zawieszenia wirnika na wysokości do 80 [m]. Charakterystykę planowanej elektrowni 

wiatrowej przedstawiono w tabeli nr 33 (specyfikacja turbiny).  

Tabela 33 

Moc nominalna do 1000 [kW] 

Wysokość masztu      do 80 [m] 

Liczba łopat wirnika 3 

Średnica wirnika 60[m] 

Statyczna prędkość obrotowa wirnika 15 obr/min 

Minimalna prędkość przy której następuje uruchomienie 
elektrowni (*) 

3,0 m/s 

Maksymalna prędkość przy której następuje wyłączanie 
elektrowni (*) 

25 m/s 

Generator asynchroniczny 50 Hz / 60Hz, 3,0 MW 

Czas pracy instalacji   4000 – 7000 godzin w roku 

 

Niemal powszechnie wielkość elektrowni kojarzona jest z wielkością zastosowanego w niej 

generatora. Jest w tym pewna nieścisłość gdyż rzeczywistym parametrem określającym wielkość 

elektrowni wiatrowej jest średnica wirnika. Ona decyduje o obszarze z jakiego elektrownia "wyłapuje" 

energię wiatru. Generator dobierany jest do elektrowni w oparciu o szereg czynników w tym również 

średnicę wirnika. Obydwa wyżej wymienione parametry są raczej orientacyjnymi wielkościami mówiącymi 
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o rozmiarach konstrukcji, nie zaś o energetycznych właściwościach elektrowni.  

Energetyczne własności elektrowni najbardziej precyzyjnie opisuje charakterystyka zewnętrzna 

zwana krzywa mocy elektrowni. Jest to zależność między prędkości, wiatru na wysokości zawieszenia 

wirnika a rozwijana moce elektryczna elektrowni. Aby dane można było porównać, krzywe mocy 

„unormowano„ tj. odniesiono do1[m
2
] powierzchni wirnika. Pozwala to ocenić jaka moc producenci 

poszczególnych elektrowni zdołali uzyskać z 1[m
2
] wirnika. Ponieważ elektrownia wiatrowa pracuje  

z różną  intensywnością dla poszczególnych prędkości wiatru, toteż producenci dążą do uzyskania jak 

najwyższej sprawności dla tych prędkości wiatru, które najczęściej występuje. Zwykle są to prędkości  

z przedziału 6-13[m/s]. W tym zakresie krzywe mocy dla poszczególnych typów elektrowni bardzo się 

zbliżaj, do siebie, dając charakterystyki porównywalne. Dotyczy to również planowanej elektrowni  

o mocy do 1000 [kW], co świadczy o nowoczesności zastosowanych rozwiązań,  a przez to dużej 

sprawności elektrowni. Charakterystyki poza zakresem 13[m/s] przebiegają  różnie dla różnych typów 

elektrowni. Wynika to z wielu przyczyn wśród których dwie są najistotniejsze. Są to wielkość 

zastosowanego generatora oraz system regulacji mocy elektrowni. Ten obszar charakterystyki  

w większości przypadków tylko w nieznaczny sposób wpływa na energetyczny wynik pracy elektrowni. 

Udział wiatrów z tego zakresu prędkości w bilansie energetycznym elektrowni wiatrowej zwykle jest mały. 

9.3.3.4. Poziom hałasu przyjęty do obliczeń  

Do obliczeń poziomu hałasu w środowisko powodowanego przez elektrownie wiatrową o mocy do 

1000 [kW]  zlokalizowanej w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka, 

przyjęto poziomy emisji dźwięku określone przez producenta elektrowni wiatrowej. Planowana 

elektrownia to trójpłatowa turbina z systemem obracania gondoli oraz łopatami o zmiennym skoku. 

Maksymalny poziom hałasu wytwarzany przez elektrownię wyniesie 98,0  dB(A) dla pory nocy oraz  

102,0 dB(A) dla pory dnia. Minimalny poziom dźwięku podczas obrotu wirnika turbiny wynosi 43 dB(A).  

9.3.3.5. Szacowany zasięg emisji hałasu 

Zgodnie z Instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej ITB
21

 (Metoda określania emisji i imisji hałasu 

przemysłowego w środowisku -  Nr 338/2008) dot. oceny klimatu akustycznego w środowisku i analizy  

oceny zasięgu hałasu, wartość poziomu dźwięku w dowolnej odległości od punktowego źródła dźwięku 

zapisać można wzorem:  

Lrzecz= LWn+ K0+ D1+LB -Lr-Le-LZ-Lp -Lg-11 [dB] 

 

Symbol Oznaczenie 

LWn Poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku 

K0 
poprawka uwzględniająca wpływ miejsca usytuowania źródła 
zlokalizowanego na zewnątrz budynków 

D1 
poprawka uwzględniająca wpływ kierunkowości źródła 
usytuowanego na zewnątrz budynków 

                                                        
21  - ITB Instrukcja 338/2008 
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Symbol Oznaczenie 

LB 

poprawka uwzględniająca wpływ oddziaływania kierunkowego 
budynku, stosowana w przypadku źródeł hałasu 
usytuowanych wewnątrz budynku 

Lr poprawka uwzględniająca wpływ odległości 

Le poprawka uwzględniająca wpływ ekranowania 

LZ poprawka uwzględniająca wpływ zieleni 

Lp 
poprawka uwzględniająca wpływ pochłaniania dźwięku przez 
powietrze 

Lg 
poprawka uwzględniająca wpływ tłumienia dźwięku przez 
grunt, metoda uproszczona 

 
Powyższy wzór ma zastosowanie dla jednego źródła. Poziom dźwięku emitowanego  przez zespół źródeł 

punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego) udziałów z poszczególnych źródeł według  

następujących  zależności: 

 
















AnL

n

AL
1,0

1

10log10

 Wzór na poziom dźwięku emitowanego przez zespół źródeł punktowych

 gdzie: 

LA - poziom dźwięku A w miejscu emisji,  

LAn  - poziom mocy akustycznej źródła. 

 

Obliczenia mogą być wykonywane w węzłach siatki prostokątnej lub w dowolnych punktach odbioru 

określonych współrzędnymi (x, y, z). 

Obliczone wartości  poziomu  dźwięku w węzłach siatki prostokątnej mogą być przedstawiane w postaci : 

 tabelarycznej;  

 w układzie współrzędnych;  

 map hałasu utworzonych przez izofony hałasu lub strefy hałasu (barwne obszary)oraz elementy 

obiektu (źródła, ekrany, obszary zieleni). 
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9.3.3.6. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń dla elektrowni wiatrowej EW  zlokalizowanej 
na działce ewidencyjnej nr 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, 
gm. Bartniczka. 

 
Ryc. 15. Poziom hałasu w [dB]  L Aeg D  -  przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom 

dnia kolejno po sobie następującym 

 
Ryc. 16. Poziom hałasu w [dB]  L Aeg N  -  przedział czasu odniesienia równy 1  najmniej korzystnej godzinie 

nocy 
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Ryc. 17. Wyniki obliczeń poziomu hałasu dla pory dnia i nocy oraz  mapa konturowa -  izolinie limitu nocy  

45  dB(A)  oraz dnia  55dB(A) – ZABUDOWA ZAGRODOWA 

9.3.3.7. Omówienie wyników obliczeń dla przedmiotowej elektrowni 
wiatrowej 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, poziom hałasu w żadnym z punktów zlokalizowanych na 

granicy zabudowy zagrodowej nie przekroczy wartości normatywnej dla pory dnia oraz dla pory nocnej 

(kluczowej w przypadku jednostajnej pracy elektrowni). 

Zestawienie wyników obliczeń zróżnicowanych poziomów hałasu 

Tabela 34 

L.p. 

Rodzaj terenu  
 

Zróżnicowane poziomy hałasu w [dB]  

Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu  

 Rozporządzenie Ministra Środowisk  
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku:   
Dz. U 2014 r. poz. 112 

LAeqD LAeqN 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 
po sobie następującym 

przedział czasu 
odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 
godzinie nocy 

1 
Zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu   

 3 b)Tereny zabudowy zagrodowej 55 45 

2 
Zróżnicowane przewidywane poziomy hałasu od 

planowanej instalacji 
3 b)Tereny zabudowy zagrodowej 

< 55 < 45 
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Analizując wyliczone zróżnicowany poziomy hałasu w rejonie planowanej instalacji   

wykorzystujących  siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1000 [kW] zlokalizowanej  

w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka, można stwierdzić,  

że elektrownia wiatrowa planowana będzie stanowić źródło hałasu o oddziaływaniu na znaczną 

powierzchnię, niemniej jednak ich jednoczesne funkcjonowanie nie spowoduje naruszenia standardów 

jakości klimatu akustycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U 2014 r. poz. 112).  

W przypadku rozpatrywanej elektrowni wiatrowej minimalna odległość między: 

 turbiną a terenem zabudowy zagrodowej wynosi około 310 [m], 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń (patrz rysunek i wykres), odległość ta jest większa od 

maksymalnego zasięgu izofony 45 dB (rysunek nr 17). Oznacza to, że projektowana elektrownia nie 

będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dokładna ocena 

wpływu projektowanej instalacji  na klimat  akustyczny powinna zostać wykonana na podstawie  analizy  

warunków akustycznych opartej o pomiary poziomu  dźwięku, wykonane  w  pobliżu  elektrowni wiatrowej 

i w otoczeniu obiektów akustycznie chronionych (tereny zabudowy zagrodowej), po uruchomieniu 

instalacji.  Wyniki ww. analiz pozwolą na dokładne określenie:  

 przewidywanego  zasięgu  hałasu z  rozpatrywanej instalacji,  

 potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków  ochrony  środowiska  przed  hałasem. 

Przeprowadzone obliczenia prognostyczne dla planowanej elektrowni wiatrowej   

 z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. 

Bartniczka wykazały, że planowana instalacja wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej 

energię wiatru  nie będzie źródłem hałasu, którego poziom w środowisku mógłby naruszyć dopuszczalne 

standardy, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, pod warunkiem zachowania granicznych parametrów 

akustycznych turbiny wiatrowej  określonych na poziomie 98,0 dB(A) dla pory nocy oraz 102,0 dB(A) dla 

pory dnia.  W związku z powyższym przy realizacji i eksploatacji rozpatrywanej elektrowni wiatrowej nie 

ma konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń ochrony środowiska. 

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu od elektrowni wiatrowej przedstawiono  

w załącznikach niniejszego Raportu. 

9.3.3.8. Oddziaływanie skumulowane 

Istniejące elektrownie wiatrowe w pobliżu planowanej (EW Nowe Świerczyny) uwzględnione do 

odziaływania skumulowanego: 

 dz. nr 100/9 dz. 100/9 (dawniej 100/7) - miejscowość Szczuka, obręb Szczuka - 2 elektrownie 

wiatrowe o mocy 500 kW każda, 

Planowane elektrownie wiatrowe uwzględnione do odziaływania skumulowanego: 

 cztery elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda na działkach o nr 259/2, 265,273,272/1 i 

271/1 - obręb Świerczyny. 

Informacje dotyczące planowanych i istniejących elektrowniach wiatrowych w sąsiedztwie 

projektowanej inwestycji uzyskano na podstawie pisma pismem Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 lutego 
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2014 r. , znak: WIŚR.6220.1.8.2013 oraz pisma Urząd Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2014 r., znak : 

PPOŚI.033.27.2014.EZ. Ww. pisma zawarto w załącznikach dołączonych do niniejszego raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W celu ustalenia oddziaływania skumulowanego 

dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu dla przedmiotowej elektrowni, przy uwzględnieniu 

elektrowni w pobliżu istniejących i planowanych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w żadnym  

z punktów na granicy zabudowy zagrodowej nie zostanie  przekroczona wartość normatywna dla pory 

dnia oraz dla pory nocnej. Analiza akustyczna oddziaływania skumulowanego stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego raportu. 

9.4. Oddziaływanie elektrowni wiatrowej na ptaki 

W Polsce brakuje szczegółowych badań, czy i w jakim stopniu elektrownie wiatrowe mogą stanowić 

zagrożenie dla ptaków w poszczególnych regionach kraju.  Najnowsze badania naukowców  dowodzą, 

że elektrownie wiatrowe nie zagrażają ptakom. Monitoring prowadzony kamerą na podczerwień, 

zamontowana na turbinie wiatrowej wykazał, że ptaki omijają takie obiekty. Dzięki wynikom badań 

uzyskanie pozwolenia na budowę nowych instalacji wiatrowych stało się łatwiejsze. Urządzenie zostało 

opracowane przez duńska instytucję badawczą NationalEnvironmentalResearchInstitute.  Za pomocą  

specjalnego systemu reagującego na ciepło, tzw. ThermalAnimalDetection System (TADS), kamera jest 

w stanie rejestrować zderzenia ptaków z turbiną. System uaktywnia kamer, gdy źródło ciepła wejdzie w 

pole widzenia urządzenia. Dzięki temu naukowcy nie muszą przeglądać kilkudziesięciu godzin nagrań, 

co znacznie usprawnia ich pracę. TADS okazał się również bardziej niezawodny od podobnych 

systemów reagujących na wibrację. Pierwsze wyniki badań opublikowane zima 2006 r. pokazują, że ptaki 

unikają instalacji wiatrowych. Podczas 2400 godzin nagrań, przeprowadzonych jesienią 2006 r. na 

turbinie umieszczonej na jednym z najbardziej popularnych szlaków wędrownych ptaków na Bałtyku, 

zarejestrowano w pobliżu urządzenia jedynie 15 ptaków i nietoperzy, w tym jedno zderzenie z turbiną. 

Badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o bezpośrednią przyczynę zderzeń ptaków  

z łopatami turbiny.  

W Polsce  dokładnych badań, raportów i ustaleń dotyczących konfliktu między wiatrakami a ptakami 

jeszcze nie ma. W związku z procesem integracji europejskiej Polska przyjęła zobowiązanie opracowania 

krajowej, ramowej sieci Natura 2000.  Rozpatrywane w niniejszym Raporcie  przedsięwzięcie, polegające 

na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 kW zlokalizowanej  

na działce ewidencyjnej nr 277/2 obręb Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka - , 

zostanie usytuowane poza obrębem obszarów  podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
22

. Działka na terenie gminy Bartniczka, na której zlokalizowana 

będzie elektrownia wiatrowa nie jest wymienione jako obszary szczególnego znaczenia w żadnym 

oficjalnym spisie ani w artykułach naukowych dotyczących świata przyrody albo ochrony przyrody  

w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegółowe informacje dotyczące oddziaływania planowanej 

elektrowni wiatrowej na środowisko przyrodnicze przedstawiono w opracowaniach  specjalistycznych 

sporządzonych dla potrzeb  rozpatrywanego przedsięwzięcia stanowiących załączniki do niniejszego 

raportu.  

                                                        
22  - Dz. U. 2013 r., poz. 627, ze zm.     
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9.5. Pozostałe oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi 

9.5.3. Krajobraz 
 Elektrownia wiatrowa jako urządzenia wysokie (planowana wieża H do 80 [m]), o kolorze 

kontrastowym w stosunku do tła nieba oraz powierzchni ziemi z różnymi formami jej użytkowania,  

w dodatku poruszające się, wpływają na krajobraz. W zależności od ukształtowania terenu i sposobu 

jego zagospodarowania, a także typu i liczby posadowionych w jednym miejscu urządzeń, elektrownia 

wiatrowe mogą być widoczne nawet z dużych odległości. Ocena wpływu projektowanej inwestycji  

na krajobraz jest jednak bardziej złożona niż samo stwierdzenie, że są one widoczne. Rozważany jest 

także wpływ na zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia, który w dużej mierze jest sprawą 

subiektywnego postrzegania, zależny bowiem od osobistych upodobań i poglądów oceniającego. Przez 

wiele osób turbiny postrzegane są jako nowoczesne, przyjazne środowisku instalacje, o prostym  

a jednocześnie wyrafinowanym kształcie. Oceniając wpływ elektrowni wiatrowej na krajobraz, pamiętać 

należy, że alternatywą dla energii odnawialnej jest energia z konwencjonalnych źródeł, których wpływ  

na krajobraz jest nieporównywalnie większy (dymiące kominy).  

Ocena wpływu elektrowni wiatrowej na estetykę krajobrazu jest oceną względną, gdyż sposób 

postrzegania elektrowni wiatrowej, jako elementu krajobrazu jest cechą indywidualną każdego człowieka. 

W związku z tym, nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszyscy okoliczni mieszkańcy będą mieli 

pozytywne lub negatywne odczucia związane z występowaniem nowych obiektów w krajobrazie. 

Zdaniem części społeczeństwa - wiatrak i jego obracające się śmigła wprowadzają dysharmonię  

w miejscach o tradycyjnych walorach krajobrazowych. Dla części osób są to elementy „uatrakcyjniające” 

obszar, na którym się znajdują. 

Wizualna specyfika elektrowni wiatrowej związana jest z tym że: 

― jest to obiekt wysoki; 

― konstrukcja lita (rurowa) mocniej zarysowuje się w krajobrazie niż kratowa; 

― ruch śmigieł przykuwa uwagę i może powodować efekt stroboskopowy; 

― mogą powstawać refleksy świetlne; 

― konstrukcja rzuca stały i ruchomy cień; 

― w nocy widoczne są tylko lampy oznakowania przeszkodowego. 

Na ekspozycję elektrowni w krajobrazie mają wpływ: 

― cechy terenu: ukształtowanie, użytkowanie (występowanie lasów, zadrzewień, alei, budowli), 

występowanie zbiorników wodnych tworzących rozległe płaszczyzny ekspozycyjne. 

― koncentracje ludzi - obserwatorów elektrowni (miejscowości, szlaki komunikacyjne i turystyczne) 

Elektrownia wiatrowa z bliskiej odległości stanowi element obcy w krajobrazie, bez możliwości 

zamaskowania. Ze wzrostem odległości dysonans krajobrazowy maleje. Wynika to z cech konstrukcji 

(wieża i śmigła są stosunkowo wąskie). Biały kolor konstrukcji jest mocno kontrastowy, zwiększa jej 

postrzeganie. Zmiennym w czasie warunkiem postrzegania jest pogoda. Lokalizacja blisko dróg 

powoduje zwiększenie postrzegania elektrowni. Dominują wtedy w krajobrazie i dla obserwatora są 

widoczne przez dłuższy czas. Na tle zabudowy jest obiektem dominującym gabarytowo nad okolicą. 

Oceny estetyczne elektrowni są subiektywne, czasem skrajnie zróżnicowane: od negatywnych ze 

względu na charakter dużych konstrukcji technicznych, po pozytywne - wyrafinowany, prosty  

i nowoczesny kształt. 
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Znaczące jest jaki krajobraz zostaje przekształcony (naturalny, kulturowy, osadniczy czy 

przemysłowy) oraz jak duża liczba ludzi na stałe bądź okresowo będzie przebywać w zmienionym 

krajobrazie. Widoczność obiektu (wieży) o wysokości do 115 [m] (przy wysokości wzniesienia wzroku  

na 1,75 m powyżej poziomu terenu), przy założeniu że teren jest płaski i uwzględnieniu kulistości ziemi, 

znika całkowicie w odległości ok. 30 km. W warunkach terenów lądowych ze względu na ukształtowanie 

terenu i przesłony terenowe, a także warunki pogodowe ta wartość jest zdecydowanie mniejsza. Istotny 

spadek postrzegania elektrowni wiatrowej w krajobrazie falistym następuje w odległości ok. 6 km. 

Szczegółowy opis oddziaływania planowanej elektrowni wiatrowej na krajobraz został 

przedstawiony w opracowaniu specjalistycznym, stanowiącym załącznik do niniejszego Raportu. 

 

9.5.4. Efekty świetlne występujący przy eksploatacji elektrowni wiatrowej 
 

Eksploatacja elektrowni wiatrowych związana jest występowaniem zjawisk świetlnych. 

Najważniejsze z nich to efekt stroboskopowy,  polegający na cyklicznych, intensywnych odbiciach 

promieni słonecznych od poruszających się śmigieł elektrowni oraz efekt migotania cienia, polegający na 

cyklicznym przesłanianiu przez obracające się śmigła wiatraka  promieni słonecznych, co powoduje 

pojawianie się przesuwającego cienia.  

Należy zaznaczyć , że w prawodawstwie krajowym brak jest jakichkolwiek uregulowań w zakresie 

ww. efektów świetlnych.  

W przypadku efektu stroboskopowego w  niekorzystnych warunkach topograficznych, gdy promienie 

słoneczne odbijane są w kierunku zabudowań mieszkalnych, nagłe, intensywne rozbłyski o częstotliwości 

powyżej 2,5Hz mogą być źródłem uciążliwości dla mieszkańców. 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 

projektowanej turbiny wiatrowej, jej prędkość obrotowa zawiera się w przedziale od 10 obr/min do  

15 obr/min. Powoduje to, że częstotliwość potencjalnych rozbłysków zawiera się poniżej 1Hz (od 0,6 Hz 

do 0,8 Hz). Ponadto śmigła pokrywane są odpowiednimi powłokami matowymi, eliminującymi możliwość 

odbić promieni słonecznych. Takie rozwiązanie zostanie zastosowane przy planowanej elektrowni 

wiatrowej, co wyeliminuje występowanie zjawiska stroboskopowego. Dodatkowo, wystąpienie zjawiska 

stroboskopowego, w przypadku projektowanych elektrowni wiatrowych ograniczono stosując 

nowoczesną, tzw. III-cią generację technologii turbin wiatrowych, które obracają się z mniejszą 

częstotliwością, a w przypadku zbyt dużych wiatrów są automatycznie odłączane. 

Efekt migotania cienia, pomimo braku badań w tym zakresie, uznawany jest bardzo często przez 

mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, jako uciążliwe, powodujące 

rozdrażnienia.  

Intensywność zjawiska migotania cienia, a tym samym jego odbiór przez człowieka, uzależniony jest 

od kilku czynników: 

 wysokości wieży i średnicy wirnika, 
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 odległości punktu obserwacji od elektrowni wiatrowej – im zabudowa mieszkalna jest 

bardziej oddalona od inwestycji, tym efekt migotania cienia jest mniejszy;  

 zachmurzenia – im większe zachmurzenie tym mniejsza intensywność zjawiska, 

 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. 

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. Utrzymujący się efekt migotania cienia wpływa bezpośrednio na 

zdolność koncentracji oraz możliwość wykonywania prac. W najbardziej niesprzyjających warunkach 

zjawisko to może prowadzić do rozdrażnienia.  

Prawodawstwo krajowe jak i prawodawstwo unijne nie zawiera żadnych norm czy też wytycznych 

dotyczących analizy oddziaływania elektrowni 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 elektrowni wiatrowych. Ponadto położenie 

geograficzne Niemiec sprawia, że ogólne warunki meteorologiczne są podobne do warunków 

występujących w Polsce. Zgodnie z dokumentem pod nazwą HinweisezurErmittlung Und Beurteilung der 

optischenImmissionen 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). 

9.5.5. Pola elektromagnetyczne  
 Generatory prądu stanowią źródło niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. 

Promieniowanie może mieć niekorzystny wpływ na organizmy żywe. W przypadku generatorów 

montowanych w turbinach wiatrowych takie niekorzystne oddziaływanie może występować w bliskiej 

odległości, tj. do kilku metrów od generatora i tylko jeśli organizm wystawiony jest na działanie 

promieniowania przez dłuższy czas. Mając na uwadze to, że generator umieszczony będzie na 

wysokości do 80 metrów nad ziemią i że najbliższe tereny zamieszkane są oddalone w odległości około 

310 [m] od elektrowni wiatrowej, można stwierdzić, że istotne oddziaływanie nie będzie miało miejsca.  



 

 
 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 

STRONA 

109/165 

 
 

www.ekoman.pl 

   

Pole elektromagnetyczne oddziałuje na środowisko w sposób ciągły, nie powodując jednocześnie 

efektów kumulacyjnych. Poziom pola elektromagnetycznego tylko w nieznacznym stopniu zależy  

od konkretnych rozwiązań technicznych, które dla tego rodzaju przedsięwzięć są podobne. Od wielu lat 

prowadzone są w świecie intensywne badania nad wpływem pól elektromagnetycznych na środowisko. 

Mechanizmy i skutki oddziaływania pola na poszczególne elementy ekosystemu, a w szczególności  

na organizm człowieka nie zostały dotąd ostatecznie rozpoznane. W związku z tym do ustaleń przepisów 

czy zaleceń wprowadzonych do stosowania w różnych krajach należy odnosić się z rozwagą mając na 

uwadze fakt, że przy ich opracowaniu nie dysponowano gruntowną wiedzą o mechanizmach 

oddziaływania pola. Z tego też względu przy ustalaniu wartości dopuszczalnych w stosowanych 

przepisach przyjmuje się pewien margines bezpieczeństwa. Linie i stacje elektromagnetyczne  

są źródłami pół elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, czyli tzw. pól quasistacjonarnych. 

Intensywność tego pola charakteryzowana jest przez natężenie pola magnetycznego oraz natężenie pola 

elektrycznego. Każda z tych składowych pola elektromagnetycznego rozpatrywana jest oddzielnie, przy 

czym w uproszczeniu można stwierdzić, że na wartość składowej elektrycznej decydujący wpływ  

ma napięcie urządzeń elektroenergetycznych, a na wartość składowej magnetycznej prąd roboczy 

płynący w sieci. Elektrownia wiatrowa będzie zaprojektowane tak, by wszelkie istotne oddziaływania  

(w tym promieniowanie elektromagnetyczne) ograniczyć do obszaru wyznaczonego na tę instalację.  

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały okre -

ślone 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. z 2003 r., nr 192, poz. 1883).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów zostało opracowane zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. art. 122  ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska .  

Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy  pól elektromagnetycznych w środowisku, 

zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, miejsc dostępnych dla 

ludności oraz zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry 

fizyczne, charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, a także metody 

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jak również metody 

wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Dopuszczalne poziomy 

pól elektromagnetycznych, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

oraz dla miejsc dostępnych dla ludności określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową określono dopuszczalne wartości poziomów składowej 

elektrycznej i składowej magnetycznej pola o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Wartości te wynoszą 

odpowiednio: 1 kV/m – składowa elektryczna i 60 A/m – składowa magnetyczna. 

W tabeli nr 35 przedstawiono porównanie natężeń pól magnetycznych(H) 50 Hz wytwarzanych 

w sąsiedztwie różnych instalacji emitujących niejonizujące pola elektromagnetyczne.   
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Tabela 35 

 
 

Analizując oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie generowania pola 

elektromagnetycznego można uznać, iż zarówno elektrownia wiatrowa, infrastruktura kablowa linii 

elektroenergetycznych, jak i stacja transformatorowa, nie będą stanowiła zagrożenia dla środowiska  

w tym zakresie. W szczególności wpływ elektrowni wiatrowej 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. 

Rozpatrywana elektrownia wiatrowa 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. 

 

9.5.6. Oddziaływanie na ludzi 
  

  Oddziaływanie, które potencjalnie może mieć wpływ na okoliczną ludność na etapie eksploatacji 

elektrowni wiatrowej, wiąże się z: 

 emisją hałasu powodowaną przez turbinę elektrowni wiatrowej; 

 występowaniem efektów świetlnych; 

 efektem zmiany w krajobrazie.  

Na rysunku poniżej  pokazano orientacyjny hałas turbiny pod względem źródeł emisji akustycznej.  
 

 



 

 
 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 

STRONA 

111/165 

 
 

www.ekoman.pl 

   

 

 
Ryc. 18. Ogólny hałas powodowany przez elektrownię wiatrową  ok. 98,0 dB(A) dla pory nocy oraz 102,0 dB(A) 

dla pory dnia 
 

Hałas generowany przez elektrownie wiatrowe pochodzi głównie z ruchu łopat wirnika 

(aerodynamiczny) oraz, w mniejszym stopniu, z pracy generatora i przekładni (mechaniczny) -  

w przypadku nowoczesnych technologii zastosowanych w turbinie został on istotnie zredukowany  

i nie będzie uciążliwy.   

Istnieją również dźwięki, których ucho ludzkie nie słyszy, a które mogą wpłynąć na upośledzenie 

słuchu lub szumy uszne. Zalicza się do nich ultradźwięki o częstotliwości powyżej 16 kHz oraz 

infradźwięki - poniżej 16Hz. Szkodliwość ultradźwięków nie jest jednoznacznie określona, ale opisuje się 

ubytki słuchu i szumy uszne. Osoby narażone na ciągłe działanie hałasu cierpią na bóle i zawroty głowy, 

bezsenność. Występują u nich zaburzenia wzroku, węchu i słuchu. Wysuwane są hipotezy, że hałas 

może być przyczyną chorób nowotworowych i chorób sercowo-naczyniowych (www.halas.pl). 

Fale infradźwiękowe mogą oddziaływać na cały organizm człowieka na wiele sposobów. Przede 

wszystkim infradźwięki wywołują drgania rezonansowe ludzkich organów takich jak: przepona brzuszna, 

klatka piersiowa. Chwilowe oddziaływanie fal powoduje trudności w oddychaniu, a dłuższe poddawanie 

się oddziaływaniu infradźwięków powoduje zaburzenia układu trawiennego. Infradźwięki mogą 

powodować  zachwiania równowagi, trudności w skupieniu się, zmniejszenia ostrości widzenia oraz 

zmniejszenie refleksu. Granica bólu oraz próg odczuwania wrażeń pochodzących od infradźwięków 

określa się podobnie jak dla dźwięków słyszalnych.  

Zakresy oddziaływania infradźwięków można podzielić w następujący sposób:  

 poniżej 120dB. Krótkie oddziaływanie infradźwięków na człowieka nie jest szkodliwe. 

Skutki długiego przebywania pod ich wpływem nie są jeszcze znane,  

 między 120 a 140dB. Przebywanie w polu takich fal może wywoływać uczucie zmęczenia 

oraz lekkie zaburzenia procesów fizjologicznych,  

 między 140 a 160dB. Nawet, krótkie dwuminutowe działanie infradźwięków powoduje 

zachwiania równowagi i wymioty. Dłuższe oddziaływanie może wywołać trwałe 

uszkodzenia organiczne.  

Hałas 
mechaniczny – 
obrót gondoli  

ok.  78 dB, 

Hałas – przejście 

łopaty obok 

wieży  

ok. 93 dB 

Hałas 
mechaniczny   
ok.  88 dB 

 

Hałas 

aerodynamiczny 

– ruch łopat 

ok. 99 dB 

http://www.halas.pl/
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 powyżej 170dB. Poddane takim falą zwierzęta zmarły z powodu przekrwawienia płuc 

(testów na ludziach nie przeprowadzano). 

Elektrownie wiatrowe są źródłem emisji tzw. infradźwięków
23

, czyli fal akustycznych  

o niskiej częstotliwości, poniżej 20 Hz, które pomimo tego, że są niesłyszalne dla ludzkiego 

ucha, mogą być odbierane/wyczuwane przez organizm ludzki. Poziom infradźwięków, któ rych 

źródłem jest farma wiatrowa jest jednak zwykle niższy niż poziom tła naturalnego (wiatr, 

burza) i sztucznego (maszyny, urządzenia wentylacyjne, ciężkie pojazdy, samoloty, telefony 

komórkowe). 

Emisja infradźwięków w przypadku elektrowni wiatrowych związana jest bądź z aero -

dynamiką (ilością łopat i prędkością obrotowa), bądź mechaniką zjawiska (wieża i łopaty  

pobudzane są do drgań poprzez okresowe oddziaływania siły mechanicznej, wytworzonej  

na końcach łopat turbiny). 

Ponieważ w ramach przedmiotowego Raportu nie przeprowadzona autorskich analiz dotyczących 

oddziaływania planowanej elektrowni wiatrowej  na zdrowie ludzi, poniżej przedstawia się niektóre wyniki 

badań oddziaływania elektrowni wiatrowych, które  opublikowano w dostępnej literaturze i na stronach 

internetowych www.elektrownie wiatrowe. 

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 wiatrowej nie stanowi źródła infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi. 

Szczególnie, że elektrownie wiatrowe są lokalizowane w odległościach nie mniejszych niż 300 m od 

zabudowy mieszkaniowej. 

B) Badania dotyczące potencjalnie negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych,  

a w szczególności emitowanego hałasu i infradźwięków na zdrowie człowieka, 

przeprowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Kanadyj skie 

Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w ramach powołanego w 2009 r. międzynarodowego 

panelu naukowego („Wind Turbine Sound and HealthEffects. AnExpert Panel Review" - 

grudzień, 2009) doprowadziły autorów do wniosków, iż:  

- wibracje ciała człowieka wywołane dźwiękiem mają miejsce ty lko w przypadku bardzo 

głośnych dźwięków (powyżej 100 dB). Biorąc pod uwagę poziom hałasu emitowanego 

przez elektrownie wiatrowe (w miejscu percepcji), 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 hałas przekracza 

poziom 85 dB w miejscu percepcji. Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe granicy tej 

nie przekracza, 

                                                        
23 - 1 - Są to dźwięki o częstotliwości drgań 0 - 20 Hz, poza dolnym zasięgiem słyszalności człowieka. W rzeczywistości, zdolność słyszenia nie zatrzymuje się przy progu 20 

Hz, przy częstotliwości 10 Hz wynosi ok. 95 -100 dB, natomiast przy częstotliwości 2 Hz nawet do 120 dB. Wg PN-86/N-01338 infradźwiękami nazywamy hałas, którego widmo 

częstotliwościowe zawarte jest w zakresie 2 Hz do 16 Hz. 
 

http://www.elektrownie/
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- przeprowadzone doświadczenia wykazały, że infradźwięki emitowane na poziomie od 40 

do 120 dB nie wywołują negatywnych skutków zdrowotnych , 

- negatywne oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie i samopoczucie czło wieka 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 turbinesyndrome"). Efekt nocebo 

łączy występowanie tego typu objawów nie z potencjalnym źródłem - elektrownią wiatrową 

- ale z negatywnym nastawieniem do niego i brakiem akceptac ji jego obecności,  

- nie ma żadnych wiarygodnych badań i dowodów na to, by elektrownie wiatrowe 

wywoływały tzw. chorobę wibroakustyczną (VibroacousticDisease, VAD) - jednostkę 

chorobową powodującą zaburzenia w całym organizmie człowieka. Badania 

przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że ryzyko zachorowania na tę chorobę pojawia 

się w przypadku ciągłej, minimum 13-to tygodniowej ekspozycji na dźwięki o niskich 

częstotliwościach, emitowane na poziomie ok. 100 dB, czyli o 50 -60 dB wyższym od tego, 

które emitują elektrownie wiatrowe. Objawy choroby wibro-akustycznej stwierdzano jak 

dotąd tylko u zawodowych pilotów.  „Wind turbinesyndrome" opiera się na niewłaściwej 

interpretacji danych fizjologicznych osób potencjalnie cierpiących na tę jednostkę 

chorobową. Jego zidentyfikowane objawy w rzeczywistości składają się na tzw. zespół 

rozdrażnienia, który może być wywołany przez wiele czynników i którego nie można wiązać 

tylko i wyłącznie z obecnością elektrowni wiatrowych.  

 
C) Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na zdrowie publiczne był przedmiotem wystąpienia  

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk podczas konferencji, która odbyła się 28.06.2012 w Przysieku. Jego 

badania zostały wykonane w ramach projektu  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  

im. Stanisława Leszczyckiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Pomiary badawcze wykonano na elektrownia zlokalizowanych w miejscowościach: Głuchowo, 

Bożejewice, Wymysłowice, Cetki i Rypałki.  Zdefiniowane następujące potencjalne zagrożenia: 

- osłabienie słuchu 

- wahania ciśnienia krwi 

-  choroba niedokrwienna serca 

- dokuczliwość 

- bezsenność, niespokojny sen 

- subiektywnie odczuwane pogorszenie snu 

- sprawność intelektualna 

- zespół pohałasowy: bóle i zawroty głowy, osłabienie, zwiększona pobudliwość nerwowa, 

zaburzenie snu, zwiększona potliwość, uszkodzenie słuchu, 
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- syndrom turbin wiatrowych (zaburzenie i pogorszenie jakości snu, ból głowy, szum w uszach, 

ciśnienie w uchu, zawroty głowy, nudności, pogorszenie ostrości widzenia, przyspieszone bicie 

serca, drażliwość, problemy z koncentracją i pamięcią, napady paniki) 

- ataki epilepsji światłowrażliwej 

- efekt stroboskopowy. 

 
Podczas badań ustalono zagrożenia realne, odnosząc się do ww. potencjalnych zagrożeń. Wnioski były 

następujące: 

- szum szerokopasmowy w paśmie powyżej 8000 Hz, generowany przez ruch śmigieł w powietrzu: 

charakter periodyczny, słyszalny do około 150 m).  Szum szerokopasmowy w paśmie poniżej 

8000 Hz, generowany przez ruch śmigieł w powietrzu: charakter ciągły, słyszalny tylko  

w odległości mniejszej niż około 70 m; 

- hałas mechanizmu turbiny, słyszalny wyraźnie od strony zawietrznej, do odległości około 200 m; 

- wieloton harmoniczny generowany przez transformator, o częstotliwościach: 50, 100, 300, 400  

i 600 Hz: słyszalny do odległości około 300 m;  

- wieloton harmoniczny zawierający częstotliwości 1170 i 1764 Hz, słyszalny od strony zawietrznej 

do ok. 300 m; 

- wieloton harmoniczny zawierający częstotliwości 2150, 2250, 2350 i 2450 Hz: słyszalny od 

strony zawietrznej, do ok. 300 m; 

- efekt Dopplera, związany ze zmianą położenia źródła dźwięku (śmigła) względem słuchacza, 

słyszalny jest tylko w odległości mniejszej niż 70 m, słyszalny efekt obniżenia dźwięku  

w momencie przejścia śmigła obok wieży; 

- nie stwierdza się przekroczeń w ciągu dnia dopuszczalnych norm natężenia hałasu słyszalnego. 

Także nocą w miejscach oddalonych co najmniej 500-600 m poziom hałasu jest zbliżony do 

poziomu normatywnego, a niewielkie (rzędu 2-5 dB) przekroczenia są powodowane przez hałas 

emitowany przez samochody oraz szum drzew. 

- emisja infradźwięków na wysokości głowic siłowni nie przekracza wartości dopuszczalnej dla 

stanowisk pracy. Już w odległości około 300 m od siłowni poziom rejestrowanych infradźwięków 

jest znacznie niższy od normy sanitarnej dla stanowisk pracy. 

- w ciągu dnia odgłosy wiatraka w odległości 300 m są już słabo rozpoznawalne, natomiast w 

odległości 600 m są całkowicie maskowane przez dźwięki tła akustycznego (ruch uliczny, szum 

drzew czy odgłosy gospodarstw domowych). 

- nocą dźwięk wiatraka może być słyszalny wyraźnie do odległości 300 m, do odległości 600 m 

można go zidentyfikować pod warunkiem niewystępowania innych dźwięków, a w odległości 

1000 m jest bardzo trudny do wyodrębnienia spośród innych dźwięków otoczenia. 

- Istnieją potwierdzone fakty uciążliwości hałasu emitowanego przez siłownie wiatrowe. 

Uciążliwość ta dotyczy głównie osób mieszkających w odległości do 500-600 m. 

- Z uwagi na migotanie cienia można wyznaczyć 2 strefy uciążliwości: znacznej i małej. Strefa 

znacznej uciążliwości sięga od 100 m na S, przez 400 m na N, po 700 m na E i W oraz 1000 m 

na NE i NW od wieży siłowni. Strefa małej uciążliwości dochodzi do 1000 m na kierunkach E i W 

oraz 1500 m na kierunkach NE i NW. 
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- Nie ma w pełni potwierdzonych medycznie faktów, że hałasu siłowni wiatrowych wywołał choroby 

u osób mieszkających w pobliżu elektrowni (W przypadków osób mieszkających w pobliżu 

elektrowni wiatrowych mamy do czynienia z ekspozycją także na inne, poza siłownią, źródła 

hałasu). 

- Pod względem oddziaływania pól elektromagnetycznych elektrownie wiatrowe nie stwarzają 

niebezpieczeństw dla zdrowia ludności. 

- Przy projektowaniu nowych siłowni wiatrowych niezbędne jest szczegółowe zbadanie,  

czy i w jakim stopniu planowana lokalizacja wpłynie na pogorszenie aktualnego stanu klimatu 

akustycznego. Należy przy tym brać pod uwagę: 

-  zasięg uciążliwości hałasu, 

-  zasięg uciążliwości migotania cienia 

-  już istniejące składniki klimatu akustycznego, takie jak drogi i linie kolejowe, 

-  tereny o ułatwionej propagacji dźwięku. 

 
D) Dotychczasowe poglądy, jakoby elektrowni wiatrowe były źródłem pogorszenia stanu 

zdrowia - psychicznego i f izycznego - osób mieszkających w ich pobliżu, nie znalazły 

potwierdzenia w badaniach prowadzonych na terenie Szwecji. Badania nie wykazały, aby ich 

funkcjonowanie przyczyniało się do zaburzeń snu, czy wywoływało uczucie niepokoju 

(SwedishEnvironmentalProtectionAgency, 2003), a zaledwie 25% respondentów oceniło 

elektrownie wiatrowe jako uciążliwe.  

E) Wg raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie można wyciągać jednoznacznych wniosków 

co do tego, że konkretne, opisywane w badaniach medycznych skutki zdrowotne są wynikiem jedynie 

ekspozycji na nadmierny hałas. Przebywając w konkretnych środowiskach człowiek jest bowiem 

narażony na różne bodźce zewnętrzne, a tylko jednym z nich jest hałas. Skutki wpływu hałasu nie 

dotyczą jedynie i bezpośrednio hałasu emitowanego przez siłownie wiatrowe, ale wszelkich źródeł hałasu 

w otoczeniu człowieka. Należą do nich przede wszystkim: hałas drogowy, kolejowy i komunalny, oraz 

hałas na stanowiskach pracy. 

Według Brytyjskiego Towarzystwa Epilepsji migotanie cienia przy pracy siłowni wiatrowych nie jest 

źródłem ataków epilepsji światłowrażliwej. Według Hardinga można szacować, że jedynie u 1,7 na  

100 tys. przypadków osób chorych na epilepsję światłowrażliwą istnieje potencjalna możliwość reakcji 

na migotanie cienia siłowni wiatrowych.  

 

W kwestii dźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe, większość naukowców jest 

zgodnych, że nie ma żadnych dowodów na  to, by hałas i infradźwięki, których źródłem są 

elektrownie wiatrowe, wywierały negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, w okolicy 

stałego przebywania ludzi przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.  

 

9.5.7. Klimat 
 

   W fazie eksploatacji wpływ elektrowni na klimat lokalny polegać będzie, przede wszystkim, na 

spowalnianiu oraz ograniczeniu siły wiatrów w strefie pracy łopat.  W tej strefie energia kinetyczna wiatru 

transformowana będzie za pośrednictwem urządzeń prądotwórczych na energię elektryczną. Sama 
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wieża elektrowni powodować będzie także niewielkie zmiany prędkości wiatru oraz okresowe zacienienie 

niewielkich powierzchni gruntu. Wpływ ten można jednak uznać za pomijalny. W skali globalnej wpływ 

realizacji inwestycji na ograniczanie zmian klimatycznych będzie natomiast jednoznacznie pozytywny 

(ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – 428. Mg/rok  dwutlenku węgla). 

 

9.5.8. Wibracje 
 

  Eksploatacja elektrowni wiatrowej stanowi źródło wibracji pochodzących z generatora i rotora,  

a także drgań wieży odchylającej się od pionu pod wpływem naporu wiatru, przy jednoczesnym efekcie 

żyroskopowym wywoływanym przez pracujący rotor. Przegląd dostępnych danych pomiarowych 

wskazuje, że są to drgania o niewielkiej częstotliwości - poniżej 600 Hz i bardzo małej amplitudzie. Ich 

oddziaływanie na środowisko uznaje się powszechnie za niewielkie. Interesujące podsumowanie 

dotychczasowych rezultatów prac studialnych w tym zakresie zawiera oświadczenie naukowców  

z GeologicalSociety of London oraz KeeleUniversity, Staffordshire, którzy na podstawie 

przeprowadzonych badań wskazują, że drgania powodowane przez elektrownie wiatrowe mogą być 

wykrywane tylko przez bardzo czułe urządzenia sejsmograficzne, mają natężenie znacznie mniejsze niż 

wibracje ze źródeł takich jak transport i z całą pewnością nie mogą być źródłem negatywnego 

oddziaływania na zdrowie ludzkie.  

Możliwe do uzyskania inne dane źródłowe w odniesieniu do wpływu wibracji z elektrowni wiatrowej 

na zdrowie człowieka są spójne z tymi informacjami i potwierdzają brak dowodów na jakikolwiek 

negatywne oddziaływania powodowane przez wibracje przenoszone w ośrodku gruntowym. 

Brak jest natomiast równie wiarygodnych i kompleksowych informacji i danych badawczych 

potwierdzających lub negujących wpływ drgań niskiej częstotliwości generowanych przez lądowe 

elektrownie wiatrowe nowej generacji na zwierzęta bytujące na lub pod powierzchnią ziemi.  

 

9.5.9. Wpływ drgań generowanych przez wiatraki na florę i faunę 
24

   
 

Drgania są efektem interakcji pracy turbiny, obracających się łożysk, śmigła, zmiennego kierunku 

wiatru oraz jego naporu na maszt wiatraka.  

Jedynie niewielki odsetek prac publikowanych w ostatnich 15 latach w prasie zagranicznej 

uwzględnia wpływ drgań na organizmy żywe. Przykładowo na farmie w Esdalemuir w Szkocji na 

podstawie badan wykazano wpływ drgań na podłoże. Wykluczono drgania pochodzenia mechanicznego 

z innych źródeł (samochody, prace budowlane). Drgania generowane przez elektrownię wiatrową 

wynosiły około 0.336 nm przez blisko 80% czasu pracy turbiny. Drgania generowane przez wiatrak mogą 

oddziaływać na grunty organiczne, co wykazano w Rosji. Stwierdzono, że wyczuwalne jedynie przez 

sejsmografy wstrząsy w dłuższym okresie czasu mogą doprowadzić do kompakcji (osiadania) utworów 

organicznych (torfy, mursze). Kompakcja torfu prowadzi do utraty jego właściwości (chłonięcie  

i utrzymywanie wody). Prowadzi to obniżania się poziomu torfowiska, jego osiadania, uwalniania kwasów 

humusowych, murszenia torfu oraz ogólnego osuszenia siedliska. Obszar, na którym planowana jest 

lokalizacja elektrowni wiatrowej znajduje się poza obszarami występowania zwartych obszarów torfowisk. 

                                                        
24 - opracowane przez: Firma Milvus – Szymon Wojcik Nawsie Kolaczyckie 29, Kołaczyce   
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W sąsiedztwie lokalizacji występują głównie gleby brunatne, stąd podany przykład nie odnosi się do 

opisywanego miejsca. 

Biorąc pod uwagę obecny poziom wiedzy naukowej nie jest możliwe ze względu na skalę 

przedsięwzięcia oraz trudności metodyczne przeprowadzenie kompleksowych badań dotyczących 

wpływu drgań na środowisko w bliskim sąsiedztwie. Zespół naukowców musiałby prowadzić badania nad 

liczebnością określonych grup zwierząt w okresie przed wybudowaniem elektrowni. Celem byłoby 

poznanie w przybliżonym co najmniej stopniu ich średniego zagęszczenia na jednostkę powierzchni 

gruntu lub objętości gleby. 

Badania, które do tej pory wybiórczo prowadzone w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 

nie określiły miarodajnie wpływu drgań na podłoże i organizmy żywe.  Musiałyby być wykonywane  

w odpowiednich odstępach czasowych, a także przez długie lata w okresie porealizacyjnym. Badania te 

należałoby prowadzić w różnych miejscach, w różnego typu glebach. Pomogłoby to w oszacowaniu 

realnego wpływu drgań na różne organizmy na różnych podłożu w określonym czasie.  

Wpływ drgań na glebę może mieć miejsce głównie z znacznej bliskości wiatraka, choć są to tylko 

wyniki wstępnych badań, głównie na gruntach luźnych (piaski) oraz organicznych (torfy, mursze).  

W przeciągu wielu lat oddziaływania może zmniejszyć się porowatość gleby. Skutkuje to jej mniejszym 

napowietrzeniem oraz możliwością utrzymywania wody w obrębie przestworów między ziarnami 

mineralnymi. Przemieszczeniu w głąb profilu ulec mogą również składniki mineralne. Zmiana warunków 

glebowych przekłada się również na zmianę w składzie i różnorodności fauny glebowej. Wszystkie te 

procesy, jeśli hipotetycznie mogłyby mieć miejsce muszą być wsparte przez procesy normalnie 

występujące w glebach zachodzące pod wpływem kwasów organicznych oraz wody. Równie dobrze 

prognozowane zjawiska mogą nie mieć miejsca, gdy pozostałe czynniki środowiskowe (działalność wody, 

kwasów organicznych) będą oddziaływać w sposób minimalny. W przypadku gleb o znacznie mniejszej 

porowatości (głównie gleby brunatne), jak w przypadku opisywanej lokalizacji, oddziaływanie drgań jest 

niemierzalne i prawdopodobnie pomijalne. 

Pojawiają się przesłanki, że drgania mogą zmniejszać liczebność fauny glebowej, szczególnie  

w bliskiej odległości od pojedynczych konstrukcji. Wpływ drgań jest lokalnie zróżnicowany i w zależności 

od podłoża, jest on odmienny. Z dostępnej literatury wynika, że nie prowadzono szerszych badań 

dotyczących wpływu drgań na faunę glebową i zwierzęta przebywające w glebie (gryzonie, małe ssaki). 

Przy braku mierzalnych danych źródłowych zagadnienia tego nie jest się w stanie omawiać w oparciu  

o stwierdzone, konkretne fakty. 

Są to jednak wstępne przypuszczenia, a pomiar ich faktycznego wpływu na podłoże, rośliny  

i zwierzęta jest przy obecnym stanie wiedzy praktycznie niemożliwy. Trudno ocenić zakres 

oddziaływania, wpływ na wybrane gatunki roślin i zwierząt oraz odległość oddziaływania. Nie ma realnie 

osiągalnych podstaw metodycznych, zasobów technicznych i ludzkich do prowadzenia takich badań. Pod 

względem organizacyjnym jest to również w obecnym czasie niewykonalne dla każdej nawet większej 

farmy wiatrowej. Jest to zagadnienie, które do tej pory było poruszane wybiórczo przez zagraniczne 

placówki naukowe, a badania prowadzono w obrębie dużych farm wiatrowych.  

W chwili obecnej nie ma powszechnie dostępnej metody znacznego łagodzenia drgań 

generowanych przez turbiny wiatrowe. Przy obecnym stanie wiedzy wpływ drgań na środowisko jest 

praktycznie niemożliwy do zbadania. W najbliższych latach badania prowadzone pod kątem wpływu 
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drgań może określić jedynie oddziaływanie na wybrane grupy organizmów. Aby wyciągać głębsze 

wnioski dotyczące wpływu drgań na środowisko należałoby pozyskać wyniki badań z wielu różnorodnych 

obszarów w celu porównania z lokalnymi warunkami glebowymi i środowiskowymi panującymi  

w określonej lokalizacji. Dotychczas nie prowadzono jednak badań w różnych środowiskach, na różnym 

podłożu i na wybranych grupach organizmów żywych w sąsiedzie elektrowni/farmy wiatrowej. Z tego 

względu można zaledwie określić, że pewien wpływ został do tej pory określony dużym nakładem 

środków i w sposób wybiórczy. Specyficzne warunki siedliskowe w sąsiedztwie (torfowiska) również 

ułatwiały wyciągnięcie pewnych przesłanek. Nie jest jednak możliwe jego miarodajna ocena w dowolnej 

lokalizacji.  

 

9.5.10. Przewidywane przypadki pracy w sytuacjach odbiegających od normalnych, wystąpienie 
poważnej awarii przemysłowej 

 

   Potencjalne sytuacje awaryjne w przypadku elektrowni wiatrowej mogą być spowodowane 

wyjątkowo silnymi wiatrami i/lub erozją fundamentu wieży. Może to prowadzić do przewrócenia wieży lub 

ścięcia jednej   z łopat wirnika. Środkiem zapobiegawczym jest zabezpieczenie polegające na obracaniu 

łopat wirnika pod kątem zapewniającym najmniejszy opór w przypadku wiatrów o prędkości powyżej  

25 m/s. Ponadto grunt u stóp wieży może być stabilizowany dla zapobieżenia erozji. Jednak w mało 

prawdopodobnym przypadku wystąpienia takiej sytuacji awaryjnej, oddziaływanie powinno ograniczyć się 

do niezamieszkanych terenów rolniczych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona 

środowiska przed poważną awarią, oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarie 

oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład stwarzający zagrożenie 

wystąpienia awarii,  jest obowiązany do ochrony środowiska przed awariami. 

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, 

kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład  

o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo za zakład  o dużym ryzyku wystąpienia awarii.  

Planowane przedsięwzięcie – elektrownia wiatrowa, nie jest zaliczana do zakładu stwarzającego 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie instalacji nie będą się znajdowały 

rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, kwalifikujących  zakład do „zakładu o zwiększonym 

ryzyku”  lub „zakładu o dużym ryzyku”.   Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 

się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku  

zostały określone  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniającym 

rozporządzenie 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
25

. Możliwość sporadycznego występowania przypadków 

pracy instalacji w sytuacjach nadzwyczajnych nie prowadzi w przypadku omawianego zakładu  do 

przekroczenia wielkości emisji przewidywanej w wariancie normalnej pracy. Wynika to z pełnej 

automatyzacji działania urządzeń wchodzących w skład jej wyposażenia. W każdym przypadku 

zaistnienia zakłóceń pracy instalacji, jest to natychmiast i automatycznie sygnalizowane i powoduje 

uruchomienie odpowiednich procedur wykonawczych.  Planowane okresy funkcjonowania instalacji  

                                                        
25 - obecnie Dz. U. z dnia 10 października 2013 r. – Dz. U. 2013 poz. 1479 
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w warunkach odbiegających od normalnych nie przekraczają dzięki temu kilku minut (od momentu 

zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych do chwili interwencji pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie 

instalacji).  Obiekt jest monitorowany  co uniemożliwia wstęp na teren zakładu osób nie powołanych.  

 

Ryzyko inwestycyjne i środowiskowe przedsięwzięcia – ocena ryzyka
26

 

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz środowiskowym. Wprowadzenie w życie 

nowego przedsięwzięcia, zwłaszcza innowacyjnego niesie ze sobą ryzyko nieprzewidzianych skutków.  

W celu oceny ryzyka i wskazania najczęstszych newralgicznych punktów poniżej przedstawiono „drzewo 

błędów”, czyli schemat najczęściej występujących ryzyko w procesie inwestycyjnym. 

Ryzyko nie jest sferą niepodzielną tzn. można podzielić ryzyko na wewnętrzne i zewnętrzne, techniczne 

i pozatechniczne, nieprzewidywalne i przewidywalne oraz prawne. W poniższej tabeli dokonano oceny 

ryzyka podmiotowej inwestycji z uwzględnieniem różnych jego aspektów i źródeł. 

Ocena ryzyka wskazuje najbardziej newralgiczne punkty, które należy poddać szczególnej analizie.  

Z tabeli wynika, iż największe ryzyko inwestycyjne dotyczy obszaru technicznego. 

Zaprezentowana „tabela ryzyka”, wskazuje relacje prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń z ich 

ciężkością następstw. Wybierając odpowiednie prawdopodobieństwo oraz poziom ciężkości następstw 

można oszacować ryzyko w skali pięciostopniowej. 

Poniżej przedstawiona została autorska metoda oceny ryzyka dla elektrowni wiatrowej,  wykorzystująca 

iloczyn prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zdarzenia. Wyniki szacowania w poszczególnych 

aspektach inwestycji powiązano z tabelą zdarzeń, co umożliwiło  ustalenie  ryzyka inwestycji  

 

Ryzyko = Prawdopodobieństwo x Skutki 

wysokie --> wynik > 20 

średnie --> wynik od 10 do 20 

niskie wynik < 10 

 

Tabela 36. Ocena ryzyka – metoda  tabelaryczna  (jedna elektrownia wiatrowa – obiekt nie należący do 
zakładów na których może wystąpić poważna awaria. W elektrowni znajdują się oleje i smary – 
substancje palne. 

Tabela zdarzeń – skala 5 punktowa  

L.p. Zdarzenie 
Prawdopodobieństwo 

(P) 

Skutki  
(S) 

Iloczyn 
PxS 

Ryzyko 

1 2 3 4 5 6 

1 poważna awaria 1 1 1 niskie 

2 przedostanie się do środowiska substancji  2 4 8 niskie 

3 przedostanie się do środowiska energii 2 2 4 niskie 

4 przerwa w dostawie energii 2 2 4 niskie 

5 przerwa w dostawie surowców 1 1 1 niskie 

6 brak doświadczenia wśród pracowników 2 4 8 niskie 

7 nowatorska technologia 2 3 6 niskie 

8 klęska żywiołowa (np. powódź, huragan) 1 5 5 niskie 

9 pożar, wybuch instalacji 2 5 10 średnie 

10 nieprawidłowy montaż instalacji 3 4 12 średnie 

11 nieprawidłowa eksploatacja 1 4 4 niskie 

                                                        
26 - analiza autorska 
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Tabela zdarzeń – skala 5 punktowa  

L.p. Zdarzenie 
Prawdopodobieństwo 

(P) 

Skutki  
(S) 

Iloczyn 
PxS 

Ryzyko 

1 2 3 4 5 6 

12 wadliwe surowce i materiały  2 4 8 niskie 

13 wysoka awaryjność sprzętu 2 4 8 niskie 

14 wystąpienie szkody w środowisku  2 4 8 niskie 

15 inne (terroryzm, sabotaż) 1 5 5 niskie 

Średnia wartość  2 3 6 niskie 

 

 
Legenda 

Średnia wartość  poniżej 10 pkt -  obszar ryzyka niskiego        -   akceptacja przyjętych rozwiązań  

Średnia wartość  od 10 do 20 pkt  - obszar ryzyka średniego   -    wymaga prowadzenia monitoringu lub  
zmian technologicznych i organizacyjnych  
Obszar ryzyka wysokiego  od -  20 pkt -  wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń  ekologicznych   
i przeorganizowania  przedsięwzięcia (zmiany konstrukcyjne, obniżenie mocy, zmiana lokalizacji,  okresowe 
wyłączenia instalacji) 

 

Wniosek końcowy:  

Inwestycja uzyskała średnią ocenę 6 punktów, co świadczy o niskim poziomie ryzyka przedsięwzięcia 

oraz zastosowaniu w projekcie dostatecznych zabezpieczeń organizacyjnych i technologicznych 

chroniących środowisko i zdrowie publiczne. 

 

9.5.11. Oddziaływanie eksploatacji elektrowni wiatrowej na grunty orne 
    

    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 turbiny wiatrowej. 

Niemniej jednak, w ostatnim czasie, pojawiły się obawy o wpływ wibracji powodowanych 

funkcjonowaniem elektrowni 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 elektrowni 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. 

 

Należy zważyć, że drgania turbin mogą się przenosić na grunt, to 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 
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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 

(www.prosilence.pl). 

9.6. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się  

w przypadku przedsięwzięć realizowanych w granicach Polski, które mogłyby oddziaływać na środowisko 

na terytorium państw sąsiednich stron Konwencji Espoo. W razie stwierdzenia możliwości wystąpienia 

transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w trakcie przeprowadzania 

procedury oceny oddziaływania na środowisko konieczne jest wszczęcie procedur międzypaństwowych 

związanych z transgranicznym oddziaływaniem. Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym  oraz art. 113 – 117 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.), w odniesieniu do 

planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Niemniej w ramach przedmiotowej 

inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.   

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości ok. 130 [km] od granic RP, 

maksymalne oddziaływanie przedsięwzięcia (oddziaływanie emisji hałasu) nie przekracza 0,3[km]. 

10. 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 

W celu zapobiegania, zmniejszania lub kompensowania szkodliwych oddziaływań na środowisko  

projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej  o mocy 

do 1000 kW zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr  277/2 obręb Świerczyny w miejscowości Nowe 

Świerczyny, gm. Bartniczka (rozwiązanie najkorzystniejsze dla środowiska) przewiduje się:  

 w zakresie  ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu :  

 realizacja zamkniętego systemu gospodarowania olejami w obrębie turbiny (wyeliminowanie  

wycieków oleju i smaru z instalacji),  

 w zakresie uciążliwości  akustycznej, ograniczenia poziomu hałasu :  

 systematyczna konserwacja i naprawa urządzeń mechanicznych, 

 po uruchomieniu instalacji elektrowni wiatrowej zostaną wykonane pomiary poziomu hałasu.  

W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu  

na terenach zabudowy zagrodowej zostaną wykonane dodatkowe adaptacje akustyczne, 

ograniczające emisję hałasu do otoczenia (np. poprzez ograniczenie pracy turbiny w porze 

nocnej),  

 środowisko przyrodnicze  : 

http://www.prosilence.pl/
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 na podstawie wykonanych analiz, można stwierdzić brak istotnego wpływu funkcjonowania 

projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze oraz obszary Europejskiej Sieci 

Ekologicznej NATURA 2000, ponieważ przedsięwzięcie :  

 nie będzie powodować przekształceń siedlisk oraz nie będzie powodować trwałych 

zagrożeń dla siedlisk, 

 nie spowoduje zmniejszenia zasięgu poszczególnych gatunków najbliższych,  

 nie spowoduje ograniczenia żywotności poszczególnych gatunków w biocenozie, 

 nie spowoduje ograniczenia populacji poszczególnych gatunków, 

 obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony siedlisk położony jest w odległości około 

3,28,29 [km] od północnej granicy działki, oznaczony symbolem PLH280001 Dolina 

Drwęcy. 

 nie przewiduje się  działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensacje przyrodniczą, negatywnych oddziaływań na środowisko. Ewentualny 

zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsięwzięć, dla których 

przeprowadzone było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

może określi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust. 5  Poś). 

Należy zaznaczyć, że na planowanej elektrowni wiatrowej zostaną zamontowane typowe  oznaczenie 

przeszkodowe,  obejmujące oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne. Jako oznakowanie nocne 

przyjmuje się jako wystarczające "umieszczenie lamp oświetleniowych koloru czerwonego na szczycie 

gondoli". Jest to oświetlenie składające się z dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł 

ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli. Jako oznakowanie dzienne zaś 

- malowanie końcówek łopat śmigieł na długości na kolor czerwony i biały.   

Ponadto, nie przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu, poza 

planowanymi obiektami, przy utrzymaniu dotychczasowej struktury istniejącego zagospodarowania oraz 

sposobu wykorzystania gruntów  przylegających do  rozpatrywanych obiektów.    

Z uwagi na to, że najbliższa zabudowa zagrodowa występuje w odległości około 310 [m] od elektrowni 

wiatrowej, można jednoznacznie stwierdzić, że planowane uruchomienie elektrowni wiatrowej o mocy do 

1000 [kW], nie będzie miało  wpływu na zdrowie mieszkańców (teren zabudowy zagrodowej nie będzie 

należał do terenów zagrożonych hałasem). 

Projektowany  proces technologiczny wytwarzania energii elektrycznej w planowanej  elektrowni 

wiatrowej  jest procesem charakteryzującym się wysoko - zaawansowanymi rozwiązaniami w stosunku 

do obecnie realizowanych procesów na terenie kraju. Zastosowany w elektrowni system technologiczny 

zapewnia ciągłość i stabilność energii produkowanej przez turbinę. Układ składa się z wydajnego 

asynchronicznego generatora z uzwojonym wirnikiem oraz pierścieniem ślizgowym, konwertera mocy z 

przełącznikami i sytemu ochronnego, które to zapewniają pracę turbiny  

ze zmienną prędkością. Zastosowany układ zapewnia optymalizację produkcji energii, niski poziom 

emitowanego hałasu oraz zmniejszenie obciążeń przekładni oraz innych ważnych elementów. Układ 

kontroluje napięcie w obwodzie wirnika w generatorze. Umożliwia to precyzyjne sterowanie  mocą bierną 

oraz przyłączeniem generatora do sieci. Wszystkie funkcje elektrowni wiatrowej są monitorowane  

za pomocą mikroprocesorowych sterowników. Układ sterowania wyposażony jest w szereg czujników 
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zapewniających bezpieczne i optymalne działanie turbiny.  

Określenie sposobu składowania i gospodarki odpadami: 
 wszystkie odpady generowane przez obiekt będą podlegały ewidencji ilościowej  

i jakościowej ;  

 zostaną zastosowanie energooszczędne źródła światła,  

 odpady, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, do czasu wywozu ich do utylizacji 

lub do dalszego wykorzystania, będą selektywnie gromadzone, w wydzielonych, szczelnych  

i zamkniętych pojemnikach ;  

 w celu minimalizacji ilości powstających odpadów prowadzona będzie selektywna zbiórka 

odpadów ; 

 za sposób właściwego gromadzenia odpadów odpowiedzialny będzie użytkownik obiektu ;  

 transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z przepisami o przewozie 

materiałów niebezpiecznych ; 

 Inwestor zawrze stosowne umowy na odbiór odpadów, sprawdzając czy firmy odbierające  

są w stanie zgromadzić bądź unieszkodliwić dany ich rodzaj zgodnie z wszelkimi wymogami 

w tym zakresie . 

11. Informacja o planowanym przedsięwzięciu w aspekcie przynależności do 
dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego nie podaje się informacji w zakresie tego zagadnienia.  

12. Porównanie proponowanej technologii ze spełniającą wymagania  
art. 143 prawo ochrony środowiska 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie należy do instalacji 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości nie niższej 

niż 30[m] (§ 3 ust.1 pkt 6 ww. rozp. RM). W tabeli nr 37 przedstawiono porównanie proponowanej  

technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa  w  art. 143 ustawy z dnia 27  kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska .  

Tabela 37 

Instalacja wykorzystująca do 
wytwarzania energii elektrycznej energię 

wiatru      

Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  
Prawo ochrony środowiska przez planowane przedsięwzięcie 

Warunki określone w art. 143 ustawy      
   z dnia  27 kwietnia 2001 r. -  Prawo 

ochrony środowiska 

Stosowanie substancji o małym 
potencjale zagrożeń  

W procesie wytwarzania energii elektrycznej będą stosowane substancje 
i materiały o małym potencjale zagrożeń dla ludzi i środowiska. Nie będą 
stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decydują o zaliczeniu go do zakładu o 
zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym  ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej oraz substancje stwarzające zagrożenie 
dla warstwy ozonowej oraz dla środowiska wodnego.  
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Instalacja wykorzystująca do 
wytwarzania energii elektrycznej energię 

wiatru      

Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  
Prawo ochrony środowiska przez planowane przedsięwzięcie 

Warunki określone w art. 143 ustawy      
   z dnia  27 kwietnia 2001 r. -  Prawo 

ochrony środowiska 

Efektywne wytwarzanie oraz 
wykorzystanie energii 

Planowane przedsięwzięcie  jest koncepcją budowy siłowni, w której 
wirnik sprzęgnięty jest bezpośrednio ze specjalnym generatorem prądu 
przemiennego. Istota  tego rozwiązania tkwi w konstrukcji specjalnego,  
generatora prądu przemiennego o dużej średnicy, który przy małych 
nawet prędkościach wiatrów pozwala na osiągnięcie optymalnych 
sprawności. Stojan generatora jest zbudowany w ramie agregatu 
prądotwórczego natomiast bezpośrednio sprzęgnięte ze sobą wirniki : 
łopatowy i prądnicy są ułożyskowane na nieruchomym czopie 
stanowiącym element ramy. Łopaty wirnika są wykonane z żywic 
epoksydowych, które znacznie lepiej znoszą duże obciążenie niż 
stosowane często żywice poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym. 
Nad prawidłowością przebiegu optymalnego wykorzystania siły wiatru 
czuwa system regulacji sterowany mikroprocesorem. W układzie tym 
informacje pochodzące od czujników przekazujących dane o chwilowym 
kierunku wiatru i prędkości wiatru przetwarzane są na dyspozycje co do 
ustawienia gondoli i wyboru kąta natarcia łopat, który to kat decyduje o 
obrotach wirnika i optymalnym wyzyskaniu energii niesionej podmuchem. 
W przypadku porywów gwałtownych, system wspomaga układ hamulców 
mechanicznych, działających bezpośrednio na wirnik generatora.  

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody 
i innych surowców oraz materiałów i 
paliw.  

Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie wymaga zużycia wody i innych 
surowców  oraz  materiałów. W ramach konserwacji i naprawy instalacji 
zostają wymienione płyny eksploatacyjne (oleje) i smary oraz zużyte 
elementy i zespoły. Energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia będzie 
realizowana z własnego źródła wytwarzania energii (zapotrzebowanie  
14 kW na  turbinę). 

Stosowanie technologii bezodpadowych  
i małoodpadowych oraz możliwość 
odzysku powstających odpadów  

Odpady eksploatacyjne to zużyte oleje i smary oraz niesprawne i 
wyeksploatowane elementy elektryczne i elektroniczne. Niektóre z 
wyeksploatowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych po 
wymianie części  będą ponownie używane. Większość powstających 
odpadów zostanie poddanych procesowi recyklingu (oleje i smary).     

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji  Podczas pracy instalacji przewiduje się emisje odpadów, pól 
elektromagnetycznych niejonizujących oraz hałasu i drgań.  
Wprowadzane do środowiska substancje i energie nie spowodują 
przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych, poza terenem  
będącym w dyspozycji inwestora.  Maksymalny zasięg oddziaływania 
hałasu od pracującej elektrowni wiatrowej o wartości 45 dB  nie 
przekroczy  310[m]. Zasięg oraz wielkość emisji hałasu zostaną 
ograniczone przez  stosowanie  najbardziej efektywnej techniki.  

Wykorzystanie porównywalnych 
procesów i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali 
przemysłowej   

Realizowany będzie  proces technologiczny  współmierny z najlepszą 
dostępną techniką stosowaną przy wykorzystaniu siły wiatru do produkcji 
energii elektrycznej. Planowane do budowy instalacje są obecnie 
eksploatowane na terenie UE.    

Postęp naukowo-techniczny  Zastosowana zostanie najbardziej efektywna technika w osiągnięciu 
wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości 
(„najlepsza technika”).  Instalacja planowanej elektrowni wiatrowej 
spełnia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej odnawialnych źródeł 
energii.  W planowanej elektrowni wiatrowej wykorzystano wiedze z 
techniki lotniczej, dotyczącą profili lotniczych typu NACA oraz 
mechanizacji ustawienia kąta natarcia łopat względem napływu 
strumienia powietrza, co powoduje zwiększenie doskonałości 
aerodynamicznej wirnika.    

 
Proponowane przy budowie i eksploatacji planowanej elektrowni wiatrowej technologie i rozwiązania 

organizacyjne spełniają wymagania  spełniającą wymagania określone  w  art. 143 ustawy z dnia 27  

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
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13. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest 
ustanowienie  obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 135 ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  jednostka 

organizacyjna w projektowanej i prowadzonej działalności jest obowiązana uwzględniać i stosować takie 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które wyeliminują  szkodliwe oddziaływanie  na 

środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny.  Jeżeli  

 z  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo  

z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza 

terenem zakładu lub innego obiektu, to  dla   oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, 

tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk i instalacji emitujących pola elektromagnetyczne  szkodliwe 

dla człowieka, tworzy się obszar ograniczonego. Obszar ograniczonego użytkowania może być również 

utworzony dla instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. 

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie nie należy do  inwestycji, dla których tworzy się 

obszar ograniczonego użytkowania. Przyjęte w koncepcji budowy planowanej instalacji, rozwiązania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania  

na środowisko poza terenem elektrowni wiatrowej.   

14. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej 

Rysunki zawarte Raporcie przedstawiają  :  

- przewidywane obszary występowania maksymalnych poziomów hałasu, 

- mapę hałasu, 

- lokalizację źródeł emisji hałasu, 

- obszar  NATURA  2000,  

- lokalizację obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. 

15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

Społeczność lokalna jest podmiotem wobec środowiska jej zamieszkania. Przysługuje  

jej konstytucyjne prawo do życia w zdrowym środowisku, tj. nie zagrażającym zdrowiu fizycznemu   

i psychicznemu. Państwo tworząc system kontroli stanu środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony 

Środowiska), dostarcza mieszkańcom społeczności lokalnej informacji ekologicznej. Mieszkańcy wsi, 

miast i osiedli mają prawo do współdecydowania w kwestiach dotyczących nowych inwestycji 

przemysłowych (przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko), postrzeganych jako 

potencjalnie zagrażających integracji ich środowiska społeczno-przyrodniczego lub też jako będącego 

ryzykiem ekologiczno-zdrowotnym dla tych mieszkańców. Analiza konfliktów społecznych na tle 

ekologicznym, które miały (lub maja) miejsce w Polsce (po roku 1989), wskazuje, że najistotniejsza ich 

przyczyną jest całkowicie ignorowanie lub lekceważenie społecznej percepcji zdarzeń ekologicznych.  

Podstawowymi kategoriami pojęciowymi, które należałoby wyróżnić w związku z ryzykiem 
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ekologicznym określonej inwestycji są : „spostrzegane ryzyko ekologiczne” oraz „akceptowane ryzyko 

ekologiczne”. Operując tymi pojęciami konflikt społeczny na tle ekologicznym w społeczności lokalnej w 

związku z planowanym przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, można 

zinterpretować jako powstanie takiej sytuacji, w której spostrzegane przez mieszkańców ryzyko 

ekologiczne przedsięwzięcia w ich środowisku lokalnym jest znacznie przekraczające możliwości jego 

zaakceptowania przez tych mieszkańców. Często źródłem protestu jest nie np. stopień uciążliwości 

przedsięwzięcia, ale sposób podejmowania decyzji, wykluczający daną społeczność lokalną z tego  

procesu. Celem badania opinii społecznej  w  procedurze oceny oddziaływania na środowisko jest 

dostarczenie informacji mieszkańcom oraz zebranie (przed podjęciem prac nad realizacją 

przedsięwzięcia) ocen alternatywnych propozycji i sugestii dotyczących planowanego projektu.  

Obowiązująca od 15 listopada  2008  roku ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

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

oddziaływania na środowisko 
27

 : 

- daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji  

o środowisku i jego ochronie,  

- zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony 

środowiska, polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również  

w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko.  

Na postawie praktyki związanej z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko wiadomo, że takiemu przedsięwzięciu często towarzyszą konflikty i niepokoje społeczne.  

Należy przy tym rozróżnić, dwa typy konfliktów tj. bezpośredni oraz pośredni. Konflikty bezpośrednie  

to protest i niepokój społeczny użytkowników budynków, usytuowanych przy granicy działki planowanego 

przedsięwzięcia. Niepokoje społeczne wynikają z nasilenia informacji o oddziaływaniu na środowisko  

i zdrowie ludzi wszelkiego rodzaju obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.  

W tej sytuacji w przypadku obiektów zaliczonych do mogących znaczących oddziaływać na środowisko, 

zagrożenie dla większości społeczeństwa  jest oczywiste i wymaga  protestu.  Przy braku wiedzy  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz nie zapoznaniu się z rzeczywistymi wynikami zagrożenia, 

popartymi pomiarami szkodliwego czynnika, konflikt bezpośredni musi wystąpić.  Za konflikt pośredni 

należy rozumieć wystąpienia osób nie związanych bezpośrednio z konkretnym przedsięwzięciem i jego 

usytuowaniem, a jedynie widzących zagrożenie  w ogólnej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Tego typu protesty  stanowią jednak tylko niewielką część ogólnej ilości 

protestów i zgłoszeń.  

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, należącego z racji przepisów prawa do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie powinny wystąpić uzasadnione 

konflikty społeczne. Obiekty chronione, w tym zabudowa zagrodowa występuje w znacznej odległości od 

źródła uciążliwości, a teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie posiada funkcję rolniczą.  

W wyniku przeprowadzonego Raportu oraz  informacji w nim zawartych, można uznać że wnioskowane 

przedsięwzięcie, nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska, a ewentualne  protesty, zarzuty, 

                                                        
27  - Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.   
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skargi  i odwołania będą bezzasadne. Nie odnotowano dotychczas szkodliwego oddziaływania elektrowni 

wiatrowej o mocy  do 1000 [kW] i wysokości masztu do h 80[m] na życie ludzi i zdrowie publiczne.  

Na terenie kraju realizacja elektrowni wiatrowych spotyka się z dwoma odmiennymi stanowiskami.  

Z jednej strony inwestycje takie, jako proekologiczne, znajdują szerokie poparcie społeczeństwa,  

z drugiej strony jednak spotyka się często niechęć lokalnych społeczności, wynikającą głównie z braku 

wiedzy w zakresie oddziaływania inwestycji. Ludzie ci najczęściej obawiają się, że realizacja inwestycji 

spowoduje zagrożenie dla ich zdrowia i życia. W takim przypadku wskazane jest przeprowadzenie 

odpowiedniej kampanii edukacyjno - informacyjnej, której celem będzie przedstawienie opinii publicznej 

rzeczywistego zakresu oddziaływania inwestycji. 

    Doświadczenia gmin, na terenie których wybudowano w Polsce farmy wiatrowe, dowodzą,  

że elektrownie wiatrowe pozytywnie wpływają na rozwój turystyki. Turbiny postrzegane są jako atrakcje 

turystyczne, a  z czasem stają się lokalnymi symbolami. Budowa odnawialnych źródeł energii korzystnie 

wpływa na rozwój gminy, jako przyjazne środowisku. Środki uzyskane z tytułu podatków mogą być 

przeznaczone m.in.: na rozwój turystyki, projekty ekologiczne, które przyciągać będą turystów  

do przyjazdu   i wypoczynku na terenie gminy.    

Obecność turbiny wiatrowej zlokalizowanej na użytkach rolnych umożliwia ich dalsze wykorzystanie 

pod uprawę lub pastwiska. Pojedyncza elektrownia zajmie teren kilkunastu metrów kwadratowych, 

obsługa ogranicza się do dwóch przeglądów w ciągu roku. Ściśle należy natomiast przestrzegać zasady 

zakazującej wznoszenia elektrowni wiatrowej w bliskim sąsiedztwie siedzib ludzkich. W przypadku 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

polegającego na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 kW wraz  

z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury 

technicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 277/2 obręb Świerczyny w miejscowości Nowe 

Świerczyny, gm. Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, przeprowadzona analiza 

warunków akustycznych w rejonie zabudowy chronionej nie wykazała przekroczenia standardów 

akustycznych, zarówno przy elewacji budynków zagrodowych jak również wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych.    

Najbliższe zabudowy zagrodowe zostaną usytuowana w odległości około 310 [m] od elektrowni 

wiatrowej. Przy lokalizacji elektrowni wiatrowej rozpatrzono kryterium odległości od zabudowy 

mieszkalnej. Podstawowymi czynnikami decydującymi o konieczności zachowania właściwej odległości 

siłowni od zabudowy mieszkaniowej są: bezpieczeństwo ludzi na wypadek katastrofy budowlanej (mało 

prawdopodobne) oraz ochrona ludzi przed nadmiernym hałasem emitowanym przez siłownię. 

Uwzględniono wzajemne oddziaływania, sumowanie hałasu (efekt skumulowany – istniejące i planowane 

elektrownie wiatrowe w rejonie planowanego przedsięwzięcia). Wyniki analizy przedstawiono  

na załączonych mapach. Za podstawę kryterium przyjęto przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. 2014 poz. 112).  

Dokonany wybór lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej względem obiektów podlegających 

ochronie przed hałasem jak również wybór producenta modelu siłowni należy uznać za optymalny  

z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W ramach przedsięwzięcia planuje 

się budowę nowej konstrukcji elektrowni wiatrowej.   
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Niniejszy Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko może stanowić 

kompendium wiedzy edukacyjno-informacyjnej, którego celem jest przedstawienie opinii publicznej 

rzeczywistego zakresu oddziaływania inwestycji. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na 

zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych i umożliwi 

zaspokojenie poszczególnych społeczności i obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak  

i przyszłych pokoleń, co jest podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Zgodnie z art. 30  ustawy UOOŚ (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.) organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa  

w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowisko.  

16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji 

 
Propozycja monitoringu na etapie  realizacji przedsięwzięcia  
 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia istotnym elementem oddziaływania na środowisko  w wyniku budowy 

inwestycji  jest  hałas  i zanieczyszczenie powietrza związane z pracą  maszyn i urządzeń  oraz transport 

samochodowy materiałów. W ramach monitoringu przewiduje się kontrolę i ewidencję powstających 

odpadów oraz ich selektywne magazynowanie, przed  przekazaniem do uprawnionego odbiorcy 

odpadów.  Monitoring hałasu będzie polegał  na stosowaniu na placu budowy maszyn i urządzeń,  

spełniających wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
28

 ). 

Prowadzenie prac budowlanych wymaga również dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku, określonych  w rozporządzeniu Ministra Środowiska  w sprawie  dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. W czasie realizacji przedsięwzięcia wszelkie prace należy  wykonywać 

zgodnie  z zasadami BHP.  

 
Propozycja monitoringu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  
 
Dla  rozpatrywanej  instalacji w ramach opracowanego raportu oddziaływania na środowisko,  przewiduje 

się monitoring środowiska, polegający na wykonaniu pomiarów poziomu hałasu na granicy terenów 

zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej) : 

 bezpośrednio po uruchomieniu  elektrowni wiatrowej w porze dnia i nocy,    

 raz na dwa lata w godzinach nocnych i dziennych.  

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca 

wprowadzanie emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 

poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Ponadto zgodnie z art. 115a ustawy 

Prawo ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie 

pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  

                                                        
28 - Dz.U.Nr 263, poz. 2202, ze zm.  
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lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym 

poziomie hałasu, przy czym za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie 

wskaźnika hałasu LAeqD lub LAeqN.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego  

dla planowanego przedsięwzięcia zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.  

17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk  
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie polegające na realizacji budowy elektrowni 

wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (układ zabezpieczeń, sterowanie i sygnalizacja, stacja 

transformatorowa) na działce nr 277/2 obręb Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny,  

gm. Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie o całkowitej łącznej mocy nominalnej do 1000 [kW], należące  

do  inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie jest inwestycją   

o charakterze nowatorskim i przełomowym, zarówno ze względu na lokalizację na terenie woj. kujawsko-

pomorskiego, jak również pod kątem doświadczeń autorów niniejszego raportu. Podstawowy problem 

przy sporządzeniu Raportu dla instalacji, których podstawowym czynnikiem oddziaływania na środowisko 

jest hałas, stanowi analiza akustyczna.  

 

Autorzy raportu uzyskali wystarczające informacje od Inwestora co do zakresu przedsięwzięcia, jak 

i przewidywanych zabezpieczeń ekologicznych. Z braku pełnej koncepcji rozwiązań,  bardziej miarodajny 

w tym względzie będzie projekt budowlany. Biorąc pod uwagę umiejscowienie planowanego 

przedsięwzięcia i brak kolizji funkcjonalnej w koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebę 

udostępnienia informacjio wpływie inwestycji na środowisko,  raport niniejszy stanowić będzie niezbędne 

kompendium wiedzy dla zainteresowanych stron i społeczeństwa.   

 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie napotkano na trudności wynikające  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ   

w realizacji planowanego przedsięwzięcia  stosuje się  sprawdzone rozwiązania w praktyce krajowej  

i UE,  a przyjęte procesy technologiczne są zgodne z tendencjami w tej branży i odpowiadają  

wymaganiom  najlepszej dostępnej  techniki (BAT). 
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18. Przedstawienie usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych 
części wód oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które 
przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i ew. 381 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145,  
ze zm.), w kontekście art. 81  ust.  3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013  
poz.  1235, ze zm.) 

      Jakość wód, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, 

ma istotny wpływ zarówno na zdrowie społeczeństwa, jak i na  prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów. 

Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy jakości wód, która jest efektem ograniczenia 

produkcji w wielu branżach przemysłu, unowocześnienia technologii i budowy oczyszczalni ścieków 

przemysłowych i komunalnych, stan czystości powierzchniowych wód płynących oraz jezior jest wciąż 

niewystarczający. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód oraz racjonalne gospodarowanie 

zasobami wodnymi wymaga podjęcia i wdrożenia szeregu działań w zakresie: przemysłu, rolnictwa, 

gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, kształtowania stosunków wodnych i ochrony 

środowiska wodnego oraz działań organizacyjno-prawnych i edukacyjnych. Ramowa Dyrektywa Wodna 

2000/60/WE (RDW) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony 

śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. 

Jej celem jest osiągnięcie do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego 

stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Zapisy dyrektywy nakazują opracowanie planów 

gospodarowania wodami na poszczególnych obszarach dorzeczy istniejących w danym państwie. 

Dokumenty te są podstawą do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych,  

a ponadto określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.  

Zawartość oraz układ planów wynika z art. 114 ustawy – Prawo wodne oraz załącznika VII RDW. 

Znajduje się w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie 

identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, cele 

środowiskowe dla części wód, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej korzystania z wód, 

podsumowanie działań  zawartych w  programie  wodno-

środowiskowym  kraju,  informacje  na  temat  monitoringu  wód i obszarów chronionych, informacje o 

działaniach podjętych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych. Po zatwierdzeniu 

przez Radę Ministrów dokumenty te zgodnie z ustawą – Prawo wodne ogłaszane są w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na obszarze Polski w ramach pierwszych 

charakterystyk dla obszarów dorzeczy wyznaczono: ponad 4,5 tys. jednolitych części wód rzecznych, 

około tysiąca części wód jeziornych, 11 jednolitych części wód przybrzeżnych, 9 jednolitych części wód 

przejściowych i 161 jednolitych części wód podziemnych. 

Rozpatrywane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

polegające na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW, średnicy wirnika 

do 60 m i wysokości zawieszenia wirnika na poziomie do 80 m (wysokość całkowita do 115m) wraz  

z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 277/2 obręb Świerczyny w 

miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, dla 
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którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 

2011 r. (M.P. 2011 r., Nr 49, poz. 549).  

Planowane zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych
29

 oznaczonym 

kodem PLGW6500040 (JCWPd 40)   oraz w obszarze zlewni scalonych jednolitych części wód 

powierzchniowych: DW0305 Brynica (region wodny Dolnej Wisły) w rejonie jednolitych części wód 

powierzchniowych (rzecznych) oznaczonych kodem: PLRW20002328743 i PLRW20002428749.  

 

Ryc. 19 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na mapie jednolitych części wód podziemnych JCWPd 40  

 
Cecha szczególna JCWPd: 

Obszar JCWPd 40 obejmuje zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd obejmuje on różne 

jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód podziemnych i warunki 

hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest wielopiętrowy; obok poziomów 

międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne miocenu, oligocenu i paleocenu.  

W południowo-zachodniej części obszary wody podziemne występują również w osadach kredy. Główne 

obszary zasilania systemu wodonośnego znajdują się w północnej i wschodniej części JCWPd.  

GZWP występujące w obrębie JCWPd: 129, 131, 141, 210, 214, 215 

                                                        
29

 - Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody 

podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu 

ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych 

Planowana elektrownia 
wiatrowa 
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Ryc. 20. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na mapie zlewni  scalonych jednolitych  części wód 

powierzchniowych DWO305 

 

 
 
Ryc. 21. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia  w rejonie JCWP  PLRW20002328743 Brynica do Pisi oraz 

JCWP LRW20002428749 Brynica od Pisi do Ujścia  

 

Planowana elektrownia 
wiatrowa 

Planowana elektrownia 

wiatrowa 
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W planie ww.  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018) oceniono: 

 Stan JCW: status  - naturalna część wód, ocena stanu – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięci celów 

środowiskowych – niezagrożona.     

Lokalizację planowanego przedsięwzięcia na mapach jednolitych części wód podziemnych oraz 

scalonych części wód powierzchniowych przedstawiono na rysunku nr 21.   

 

Ryc. 22. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na mapie jednolitych części wód podziemnych, lokalizacja 

planowanego przedsięwzięcia na mapie scalonych części wód powierzchniowych 
 

 

Budowa i eksploatacja jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW, średnicy wirnika do 

60 m i wysokości zawieszenia wirnika na poziomie do 80 m (wysokość całkowita do 115m) wraz  

z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 277/2 obręb Świerczyny  

w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do 

wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak 

również nie będzie miało negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód 

podziemnych.  

Planowana inwestycja nie będzie budowlą związaną z gospodarka wodną. Zakres prac realizacyjnych 

oraz eksploatacja planowanego obiektu nie będzie powodować negatywnych skutków dla pobliskich wód 

powierzchniowych, gdyż roboty budowlane  wykonywane zostaną ze szczególną starannością. 

Ponadto planowany obiekt  nie jest związany z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń, które 

mogłyby wpływać na stan wód powierzchniowych, dlatego nie przyczyni się do zmiany obecnie 

występującego stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). 

Planowana elektrownia 
wiatrowa 

Planowana elektrownia 
wiatrowa 
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Analiza technologiczna, charakter i skala inwestycji oraz analiza rodzajów i przewidywanych ilości 

substancji lub energii wprowadzanych do środowiska pozwala na stwierdzenie, że oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na  uruchomieniu elektrowni wiatrowej zamknie się w 

granicach działek poszczególnych elektrowni wiatrowych, przez co nie wpłynie ujemnie na stan 

ekologiczny wód powierzchniowych i podziemnych oraz na cele środowiskowe dla nich określone. 

19. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport 

Funkcja Imię i Nazwisko Podpis 

Opracowanie: 

 

Hałas:  

 

mgr inż.  Anna Krauze  

 

mgr inż. Dawid Doman  

 

 

 

 

 

20. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

20.3. Podstawy prawne mające zastosowanie przy sporządzeniu raportu 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,   

- Ustawa z dnia 3 października o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

- Ustawa, z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej  Inspekcji Ochrony Środowiska,  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
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37. G.Anderson, J.Śleszyński”Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego” WE WEiS Białystok1996r., 
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21. Wnioski końcowe 

21.3. Wnioski ogólne 

- W ramach przedsięwzięcia, projektuje się budowę 1 elektrowni wiatrowej  o średnicy wirnika (V)  

do 60 m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na poziomie do 80 [m] od powierzchni terenu, jako 

jednostek wytwórczych energii elektrycznej o mocy (P) do 1000 [kW]. Całkowita wysokość elektrowni 

wiatrowej nad poziomem terenu wynosić będzie do 115 [m] . Maszt elektrowni zostanie usytuowany 

na zbrojonym fundamencie betonowym o średnicy do 16 m pod ziemią i około 6 m nad ziemią  

z ewentualnym cokołem fundamentowym. Grubość fundamentu wyniesie ok. 2,50 m. Przewiduje się 

łuki R 30 i R 15. Droga dojazdowa połączona będzie z istniejącą drogą publiczna (gminną) w miejscu 

istniejącego zjazdu. Przy turbinie zrealizowany będzie plac manewrowy. W ramach inwestycji nie 

przewiduję się miejsc parkingowo-postojowych. 

- Inwestycja planowana jest na terenie działki  nr  277/2 obręb Świerczyny w miejscowości Nowe 

Świerczyny, gm. Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie.  
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- Planowana lokalizacja elektrowni wiatrowej w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, 

gm. Bartniczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie znajduje się w obrębie jakiegokolwiek obszaru  

podlegającego  ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

- Działka, na której lokalizowana będzie elektrownia wiatrowa na terenie gminy Bartniczka nie  

jest wymieniona jako obszary szczególnego znaczenia w żadnym oficjalnym spisie ani w artykułach 

naukowych dotyczących świata przyrody albo ochrony przyrody w województwie kujawsko-

pomorskim.  

- Najbliższy obszar Natura 2000  znajduje się w odległości około 3,28 [km], od obszarów oznaczony 

symbolem PLH280001 Dolina Drwęcy.  

- Eksploatacja elektrowni wiatrowej oprócz wytwarzania hałasu nie będzie powodować innych 

istotnych emisji do środowiska, tj. emisji zanieczyszczeń do powietrza, do wód powierzchniowych 

i podziemnych, gruntów, czy wibracji. Pośrednio wytwarzanie energii elektrycznej przez elektrownie 

wiatrową wpłynie na polepszenie stanu sanitarnego powietrza (poprzez ograniczenie produkcji 

energii z emisyjnych  źródeł konwencjonalnych). 

- Z przeprowadzonych analiz wynika, że w fazie eksploatacji elektrowni wiatrowej  

w porze dziennej i w porze nocnej nie wystąpi przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku na terenach zabudowy zagrodowej w gminie Bartniczka. Elektrownie będą spełniać 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

- Elektrownia wiatrowa  nie stanowi źródła infradźwięków i ultradźwięków o poziomach mogących 

zagrozić zdrowiu ludzi i przyrodzie. W pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej poziomy 

infradźwięków i ultradźwięków zbliżone będą praktycznie do poziomów tła.  

- Przeprowadzone obliczenia w zakresie możliwości wystąpienia akustycznego efektu skumulowanego 

przedmiotowej  elektrowni wiatrowej oraz istniejących i planowanych innych elektrowni, nie wykazały 

kumulacji energii akustycznej na terenach zabudowy zagrodowej.  

- W wyniku realizacji elektrowni wiatrowej nastąpią zmiany w krajobrazie lokalnym, powstanie wysoka  

konstrukcja punktowa (wieże o wysokości do 115 m nad poziomem ziemi), które będą widoczne przy 

dobrej widoczności z odległości kilku-kilkunastu kilometrów. Konieczne jest zastosowanie jasnych 

barw całej konstrukcji elektrowni w celu mniejszego skontrastowania obiektów  

z otoczeniem.  

- Eksploatacja elektrowni wiatrowej związana będzie z występowaniem zjawisk świetlnych,  

w zakresie efektu stroboskopowego i efektu migotania cienia. Pomimo braku badań w tym zakresie, 

zjawisko to jest często definiowane przez mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie 

elektrowni wiatrowej, jako uciążliwe, powodujące rozdrażnienia. Prawodawstwo krajowe jak  

i prawodawstwo unijne nie zawiera żadnych norm czy też wytycznych dotyczących analizy 

oddziaływania elektrowni wiatrowych w zakresie ww. efektów świetlnych.  Brak jest zatem podstaw 

prawnych, regulujących zarówno wartości dopuszczalne jak i metodykę, stanowiącą podstawę  

do tego typu analiz.  

- Oddziaływanie drgań wytwarzane przez elektrownie wiatrową nie przyczyni się do wyjaławiania gleby 

i ziemi. Drgania turbiny mogą się przenosić na grunt, to jednak na styku fundamentu i gruntu będzie 
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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.  

- Brak jest wiarygodnych i kompleksowych informacji i danych badawczych potwierdzających  

lub negujących wpływ drgań niskiej częstotliwości generowanych przez lądowe elektrownie wiatrowe  

na florę i faunę bytującą na lub pod powierzchnią ziemi.  

- Przewidywany efekt ekologiczny planowanego przedsięwzięcia tu uniknięcie co najmniej  

428  ton  w ciągu roku dwutlenku węgla – gazu odpowiedzialnego za efekt ocieplania się klimatu. 

 
Uwzględniając obecne wykorzystanie już przekształconego antropogenicznie obszaru rolniczego 

oraz brak negatywnego oddziaływania emisji pochodzących z planowanej elektrowni wiatrowej  

w obrębie Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą  na środowisko, a także zdrowie ludzi oraz na przyrodę, stwierdza się, że nie występują 

przeciwwskazania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę ww. elektrowni wiatrowej o nominalnej 

mocy do 1000 [kW]. 
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III. Załączniki 

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu, etap eksploatacji – planowana elektrownia 
wiatrowa EW obręb Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny. 

DANE WEJŚCIOWE 
 
 Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równoważnego 
 1. Nazwa projektu: EW 
 2. Temperatura powietrza [st C.]= 10 
 3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70 
 4. Rodzaj gruntu : twardy, wskaźnik gruntu G = 0,0 

 

 EMISJA 

o Źródła punktowe – elektrownia wiatrowa 

L.P. Nazwa Źródła Typ źródła 
Wysokość 

[m] 

Poziom mocy akustycznej 

Dzień 

dB(A) 

Noc 

dB(A) 

1 EW Planowana Punktowy 60 102,0 98,0 

 

 

 Wartości w siatce, wysokośd = 4[m], skok = 20 [m] – skrót wyników, pora dnia 

Nr 
punktu 

Współrzędne punktów  Poziom 
dźwięku w 
porze dnia 

db(A) 

x y 

m m 

1 800 820 58,8 

2 820 820 58,7 

3 800 800 58,3 

4 820 800 58,2 

5 800 840 58,2 

6 820 840 58,2 

7 780 820 57,9 

8 840 820 57,6 

9 780 800 57,4 

10 780 840 57,4 

11 840 800 57,2 

12 840 840 57,2 

13 800 780 57 

14 800 860 57 

15 820 780 56,9 

16 820 860 56,9 

17 780 780 56,4 

18 760 820 56,4 

19 780 860 56,3 

20 840 780 56,2 

21 840 860 56,2 

22 760 800 56,1 

23 860 820 56,1 

24 760 840 56,1 

25 860 800 55,8 

26 860 840 55,8 

27 800 760 55,4 
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28 820 760 55,4 

29 800 880 55,4 

30 820 880 55,4 

31 760 780 55,3 

32 760 860 55,3 

33 780 760 55 

34 860 780 55 

35 860 860 55 

36 780 880 55 

37 840 760 54,9 

38 740 820 54,8 

39 840 880 54,8 

40 740 800 54,6 

41 740 840 54,6 

42 880 800 54,3 

43 880 820 54,3 

44 880 840 54,3 

45 760 760 54,1 

46 760 880 54,1 

47 860 760 54 

48 740 780 54 

49 740 860 54 

50 860 880 54 

51 800 740 53,9 

52 820 740 53,9 

53 800 900 53,9 

54 880 780 53,8 

55 820 900 53,8 

56 880 860 53,7 

57 780 740 53,6 

58 840 740 53,5 

59 780 900 53,5 

60 840 900 53,5 

61 740 760 53,1 

62 720 800 53,1 

63 720 820 53,1 

64 720 840 53,1 

65 740 880 53,1 

66 900 800 53 

67 900 820 53 

68 760 740 52,9 

69 880 760 52,9 

70 900 840 52,9 

71 880 880 52,9 

72 760 900 52,9 

73 860 740 52,8 

74 860 900 52,8 

75 720 780 52,7 

76 720 860 52,7 

77 800 720 52,5 

78 900 780 52,5 

79 900 860 52,5 

80 800 920 52,4 

81 820 720 52,3 

82 820 920 52,3 

83 780 720 52,1 
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84 840 720 52,1 

85 740 740 52,1 

86 740 900 52,1 

87 780 920 52,1 

88 840 920 52,1 

89 880 740 52 

90 720 760 52 

91 720 880 52 

92 880 900 52 

93 700 800 51,9 

94 700 820 51,9 

95 700 840 51,9 

96 900 760 51,8 

97 900 880 51,8 

98 760 720 51,7 

99 760 920 51,7 

100 860 720 51,6 

 

……………………………………………………………… 

7702 2100 400 27,3 

7703 2100 420 27,3 

7704 2100 1220 27,3 

7705 2100 1240 27,3 

7706 2080 1280 27,3 

7707 2080 1300 27,3 

7708 2060 1340 27,3 

7709 2040 1380 27,3 

7710 2020 1420 27,3 

7711 2020 1440 27,3 

7712 2000 1460 27,3 

7713 1900 0 27,2 

7714 1920 20 27,2 

7715 1940 60 27,2 

7716 1960 80 27,2 

7717 1980 120 27,2 

7718 2000 140 27,2 

7719 2000 160 27,2 

7720 2020 180 27,2 

7721 2040 220 27,2 

7722 2060 260 27,2 

7723 2060 280 27,2 

7724 2080 320 27,2 

7725 2100 360 27,2 

7726 2100 380 27,2 

7727 2100 1260 27,2 

7728 2100 1280 27,2 

7729 2080 1320 27,2 

7730 2060 1360 27,2 

7731 2040 1400 27,2 

7732 2040 1420 27,2 

7733 2020 1460 27,2 

7734 1920 0 27,1 
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7735 1940 40 27,1 

7736 1960 60 27,1 

7737 1980 100 27,1 

7738 2000 120 27,1 

7739 2020 160 27,1 

7740 2040 200 27,1 

7741 2060 240 27,1 

7742 2080 280 27,1 

7743 2080 300 27,1 

7744 2100 340 27,1 

7745 2100 1300 27,1 

7746 2080 1340 27,1 

7747 2060 1380 27,1 

7748 2060 1400 27,1 

7749 2040 1440 27,1 

7750 1940 20 27 

7751 1960 40 27 

7752 1980 80 27 

7753 2000 100 27 

7754 2020 140 27 

7755 2040 180 27 

7756 2060 220 27 

7757 2080 260 27 

7758 2100 300 27 

7759 2100 320 27 

7760 2100 1320 27 

7761 2100 1340 27 

7762 2080 1360 27 

7763 2080 1380 27 

7764 2060 1420 27 

7765 2040 1460 27 

7766 1940 0 26,9 

7767 1960 20 26,9 

7768 1980 60 26,9 

7769 2000 80 26,9 

7770 2020 120 26,9 

7771 2040 160 26,9 

7772 2060 200 26,9 

7773 2080 240 26,9 

7774 2100 280 26,9 

7775 2100 1360 26,9 

7776 2080 1400 26,9 

7777 2060 1440 26,9 

7778 1960 0 26,8 

7779 1980 40 26,8 

7780 2000 60 26,8 

7781 2020 100 26,8 

7782 2040 140 26,8 

7783 2060 160 26,8 

7784 2060 180 26,8 

7785 2080 200 26,8 

7786 2080 220 26,8 

7787 2100 240 26,8 



 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA  DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 
 

STRONA  

142/165 

 

 

  

7788 2100 260 26,8 

7789 2100 1380 26,8 

7790 2100 1400 26,8 

7791 2080 1420 26,8 

7792 2080 1440 26,8 

7793 2060 1460 26,8 

7794 1980 20 26,7 

7795 2000 40 26,7 

7796 2020 80 26,7 

7797 2040 100 26,7 

7798 2040 120 26,7 

7799 2060 140 26,7 

7800 2080 180 26,7 

7801 2100 220 26,7 

7802 2100 1420 26,7 

7803 2080 1460 26,7 

7804 1980 0 26,6 

7805 2000 20 26,6 

7806 2020 60 26,6 

7807 2040 80 26,6 

7808 2060 120 26,6 

7809 2080 160 26,6 

7810 2100 200 26,6 

7811 2100 1440 26,6 

7812 2000 0 26,5 

7813 2020 40 26,5 

7814 2040 60 26,5 

7815 2060 100 26,5 

7816 2080 140 26,5 

7817 2100 180 26,5 

7818 2100 1460 26,5 

7819 2020 20 26,4 

7820 2040 40 26,4 

7821 2060 80 26,4 

7822 2080 120 26,4 

7823 2100 140 26,4 

7824 2100 160 26,4 

7825 2020 0 26,3 

7826 2040 20 26,3 

7827 2060 60 26,3 

7828 2080 80 26,3 

7829 2080 100 26,3 

7830 2100 120 26,3 

7831 2040 0 26,2 

7832 2060 40 26,2 

7833 2080 60 26,2 

7834 2100 100 26,2 

7835 2060 20 26,1 

7836 2080 40 26,1 

7837 2100 80 26,1 

7838 2060 0 26 

7839 2080 20 26 
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7840 2100 60 26 

7841 2080 0 25,9 

7842 2100 40 25,9 

7843 2100 0 25,8 

7844 2100 20 25,8 

 

 

 Wartości w siatce, wysokośd = 4[m], skok = 10 [m] – skrót wyników, pora nocy 

Nr 
punktu 

Współrzędne punktów  Poziom 
dźwięku 
w porze 

nocy 
db(A) 

x y 

m m 

1 800 820 54,8 

2 820 820 54,7 

3 800 800 54,3 

4 820 800 54,2 

5 800 840 54,2 

6 820 840 54,2 

7 780 820 53,9 

8 840 820 53,6 

9 780 800 53,4 

10 780 840 53,4 

11 840 800 53,2 

12 840 840 53,2 

13 800 780 53 

14 800 860 53 

15 820 780 52,9 

16 820 860 52,9 

17 780 780 52,4 

18 760 820 52,4 

19 780 860 52,3 

20 840 780 52,2 

21 840 860 52,2 

22 760 800 52,1 

23 860 820 52,1 

24 760 840 52,1 

25 860 800 51,8 

26 860 840 51,8 

27 800 760 51,4 

28 820 760 51,4 

29 800 880 51,4 

30 820 880 51,4 

31 760 780 51,3 

32 760 860 51,3 

33 780 760 51 

34 860 780 51 

35 860 860 51 

36 780 880 51 

37 840 760 50,9 

38 740 820 50,8 

39 840 880 50,8 

40 740 800 50,6 

41 740 840 50,6 
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42 880 800 50,3 

43 880 820 50,3 

44 880 840 50,3 

45 760 760 50,1 

46 760 880 50,1 

47 860 760 50 

48 740 780 50 

49 740 860 50 

50 860 880 50 

51 800 740 49,9 

52 820 740 49,9 

53 800 900 49,9 

54 880 780 49,8 

55 820 900 49,8 

56 880 860 49,7 

57 780 740 49,6 

58 840 740 49,5 

59 780 900 49,5 

60 840 900 49,5 

61 740 760 49,1 

62 720 800 49,1 

63 720 820 49,1 

64 720 840 49,1 

65 740 880 49,1 

66 900 800 49 

67 900 820 49 

68 760 740 48,9 

69 880 760 48,9 

70 900 840 48,9 

71 880 880 48,9 

72 760 900 48,9 

73 860 740 48,8 

74 860 900 48,8 

75 720 780 48,7 

76 720 860 48,7 

77 800 720 48,5 

78 900 780 48,5 

79 900 860 48,5 

80 800 920 48,4 

81 820 720 48,3 

82 820 920 48,3 

83 780 720 48,1 

84 840 720 48,1 

85 740 740 48,1 

86 740 900 48,1 

87 780 920 48,1 

88 840 920 48,1 

89 880 740 48 

90 720 760 48 

91 720 880 48 

92 880 900 48 

93 700 800 47,9 

94 700 820 47,9 

95 700 840 47,9 

96 900 760 47,8 

97 900 880 47,8 
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98 760 720 47,7 

99 760 920 47,7 

100 860 720 47,6 

 

……………………………………………………………… 

7761 2100 1340 23 

7762 2080 1360 23 

7763 2080 1380 23 

7764 2060 1420 23 

7765 2040 1460 23 

7766 1940 0 22,9 

7767 1960 20 22,9 

7768 1980 60 22,9 

7769 2000 80 22,9 

7770 2020 120 22,9 

7771 2040 160 22,9 

7772 2060 200 22,9 

7773 2080 240 22,9 

7774 2100 280 22,9 

7775 2100 1360 22,9 

7776 2080 1400 22,9 

7777 2060 1440 22,9 

7778 1960 0 22,8 

7779 1980 40 22,8 

7780 2000 60 22,8 

7781 2020 100 22,8 

7782 2040 140 22,8 

7783 2060 160 22,8 

7784 2060 180 22,8 

7785 2080 200 22,8 

7786 2080 220 22,8 

7787 2100 240 22,8 

7788 2100 260 22,8 

7789 2100 1380 22,8 

7790 2100 1400 22,8 

7791 2080 1420 22,8 

7792 2080 1440 22,8 

7793 2060 1460 22,8 

7794 1980 20 22,7 

7795 2000 40 22,7 

7796 2020 80 22,7 

7797 2040 100 22,7 

7798 2040 120 22,7 

7799 2060 140 22,7 

7800 2080 180 22,7 

7801 2100 220 22,7 

7802 2100 1420 22,7 

7803 2080 1460 22,7 

7804 1980 0 22,6 

7805 2000 20 22,6 

7806 2020 60 22,6 

7807 2040 80 22,6 
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7808 2060 120 22,6 

7809 2080 160 22,6 

7810 2100 200 22,6 

7811 2100 1440 22,6 

7812 2000 0 22,5 

7813 2020 40 22,5 

7814 2040 60 22,5 

7815 2060 100 22,5 

7816 2080 140 22,5 

7817 2100 180 22,5 

7818 2100 1460 22,5 

7819 2020 20 22,4 

7820 2040 40 22,4 

7821 2060 80 22,4 

7822 2080 120 22,4 

7823 2100 140 22,4 

7824 2100 160 22,4 

7825 2020 0 22,3 

7826 2040 20 22,3 

7827 2060 60 22,3 

7828 2080 80 22,3 

7829 2080 100 22,3 

7830 2100 120 22,3 

7831 2040 0 22,2 

7832 2060 40 22,2 

7833 2080 60 22,2 

7834 2100 100 22,2 

7835 2060 20 22,1 

7836 2080 40 22,1 

7837 2100 80 22,1 

7838 2060 0 22 

7839 2080 20 22 

7840 2100 60 22 

7841 2080 0 21,9 

7842 2100 40 21,9 

7843 2100 0 21,8 

7844 2100 20 21,8 
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Załącznik nr 2  Pismo Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 lutego 2014 r. , znak: WIŚR.6220.1.8.2013.  
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Załącznik nr 3 Pismo Urząd Gminy Brodnica z dnia 5 marca 2014 r., znak : PPOŚI.033.27.2014.EZ 
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Załącznik nr 4 Odziaływanie skumulowane inwestycji na klimat akustyczny z uwzględnieniem 
istniejących, projektowanych przedsięwzięć w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru. 

 
Poziom hałasu w [dB]  L Aeg D  -  przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom 

dnia kolejno po sobie następującym 
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Poziom hałasu w [dB]  L Aeg N  -  przedział czasu odniesienia równy 1  najmniej korzystnej godzinie nocy 
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Wyniki obliczeń poziomu hałasu dla pory dnia i nocy przy zabudowie zagrodowej. Mapa konturowa  -  izolinie limitu 

nocy 45  dB(A)  oraz dnia  55dB(A) 
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DANE WEJŚCIOWE 
 
 Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równoważnego 
 1. Nazwa projektu: Skumulowane 
 2. Temperatura powietrza [st C.]= 10 
 3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70 
 4. Rodzaj gruntu : twardy, wskaźnik gruntu G = 0,0 

 

 EMISJA 

o Źródła punktowe – elektrownie wiatrowe 

L.P. Nazwa Źródła Typ źródła 
Wysokość 

[m] 

Poziom mocy akustycznej 

Dzień 

dB(A) 

Noc 

dB(A) 

1 1P Punktowy 60,0 102,0 98,0 

2 2i_1 Punktowy 50,0 95,0 95,0 

3 3i_2 Punktowy 50,0 95,0 95,0 

4 4ip_1 Punktowy 100,0 101,0 101,0 

5 5ip_2 Punktowy 100,0 101,0 101,0 

6 6ip_3 Punktowy 100,0 101,0 101,0 

7 7ip_4 Punktowy 100,0 101,0 101,0 

1P– planowana przedmiotowa elektrownia 

i, ip – istniejące, inne planowana elektrownia wiatrowa 

 

 Wartości w siatce, wysokośd = 4[m], skok = 20 [m] – skrót wyników, pora dnia 

Nr 
punktu 

Współrzędne punktów  Poziom 
dźwięku 
w porze 

dnia 
db(A) 

x y 

m m 

1 800 840 58,8 

2 820 840 58,7 

3 800 820 58,6 

4 820 820 58,5 

5 800 860 58 

6 780 840 57,9 

7 820 860 57,9 

8 780 820 57,8 

9 840 840 57,7 

10 840 820 57,6 

11 800 800 57,5 

12 820 800 57,5 

13 780 860 57,3 

14 840 860 57,1 

15 780 800 56,9 

16 840 800 56,7 

17 800 880 56,7 

18 820 880 56,6 

19 760 840 56,5 

20 760 820 56,4 
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21 860 840 56,3 

22 860 820 56,2 

23 800 780 56,1 

24 760 860 56,1 

25 780 880 56,1 

26 820 780 56 

27 840 880 56 

28 860 860 55,8 

29 760 800 55,7 

30 780 780 55,6 

31 840 780 55,5 

32 860 800 55,5 

33 760 880 55,2 

34 800 900 55,2 

35 740 840 55 

36 740 820 54,9 

37 860 880 54,9 

38 820 900 54,9 

39 780 900 54,8 

40 760 780 54,7 

41 880 820 54,7 

42 740 860 54,7 

43 840 900 54,7 

44 800 760 54,6 

45 820 760 54,5 

46 860 780 54,5 

47 880 840 54,5 

48 740 800 54,4 

49 880 860 54,4 

50 620 1020 54,3 

51 780 760 54,2 

52 880 800 54,2 

53 640 1020 54,2 

54 840 760 54,1 

55 740 880 54,1 

56 760 900 54,1 

57 480 940 54,1 

58 860 900 53,9 

59 800 920 53,9 

60 460 940 53,9 

61 880 880 53,8 

62 620 1000 53,8 

63 740 780 53,7 

64 820 920 53,7 

65 640 1000 53,7 

66 620 1040 53,7 

67 760 760 53,6 

68 720 820 53,6 

69 780 920 53,6 

70 1360 1300 53,6 

71 880 780 53,5 

72 720 840 53,5 

73 720 860 53,5 

74 480 920 53,5 

75 640 1040 53,5 

76 860 760 53,4 



 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA  DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 
 

STRONA  

156/165 

 

 

  

77 840 920 53,4 

78 1500 920 53,4 

79 480 960 53,4 

80 600 1020 53,4 

81 1360 1280 53,4 

82 1340 1300 53,4 

83 1380 1300 53,4 

84 1360 1320 53,4 

85 1580 1560 53,4 

86 1600 1560 53,4 

87 1580 1580 53,4 

88 1600 1580 53,4 

89 900 820 53,3 

90 900 840 53,3 

91 740 900 53,3 

92 460 920 53,3 

93 1480 920 53,3 

94 1500 940 53,3 

95 1340 1280 53,3 

96 1380 1280 53,3 

97 720 800 53,2 

98 900 860 53,2 

99 500 940 53,2 

100 1480 940 53,2 

 

…………………………………………………… 

12875 100 2300 31,6 

12876 120 2320 31,6 

12877 140 2340 31,6 

12878 160 2360 31,6 

12879 180 2380 31,6 

12880 200 2400 31,6 

12881 220 2420 31,6 

12882 0 2200 31,5 

12883 20 2220 31,5 

12884 40 2240 31,5 

12885 60 2260 31,5 

12886 80 2300 31,5 

12887 100 2320 31,5 

12888 120 2340 31,5 

12889 140 2360 31,5 

12890 160 2380 31,5 

12891 180 2400 31,5 

12892 200 2420 31,5 

12893 220 2440 31,5 

12894 240 2460 31,5 

12895 0 2220 31,4 

12896 20 2240 31,4 

12897 40 2260 31,4 

12898 60 2280 31,4 

12899 80 2320 31,4 

12900 100 2340 31,4 

12901 120 2360 31,4 
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12902 140 2380 31,4 

12903 160 2400 31,4 

12904 180 2420 31,4 

12905 200 2440 31,4 

12906 220 2460 31,4 

12907 0 2240 31,3 

12908 20 2260 31,3 

12909 40 2280 31,3 

12910 60 2300 31,3 

12911 80 2340 31,3 

12912 100 2360 31,3 

12913 120 2380 31,3 

12914 140 2400 31,3 

12915 160 2420 31,3 

12916 180 2440 31,3 

12917 200 2460 31,3 

12918 0 2260 31,2 

12919 20 2280 31,2 

12920 40 2300 31,2 

12921 60 2320 31,2 

12922 80 2360 31,2 

12923 100 2380 31,2 

12924 120 2400 31,2 

12925 140 2420 31,2 

12926 160 2440 31,2 

12927 180 2460 31,2 

12928 0 2280 31,1 

12929 20 2300 31,1 

12930 40 2320 31,1 

12931 60 2340 31,1 

12932 60 2360 31,1 

12933 80 2380 31,1 

12934 100 2400 31,1 

12935 120 2420 31,1 

12936 140 2440 31,1 

12937 160 2460 31,1 

12938 0 2300 31 

12939 20 2320 31 

12940 40 2340 31 

12941 60 2380 31 

12942 80 2400 31 

12943 100 2420 31 

12944 120 2440 31 

12945 140 2460 31 

12946 0 2320 30,9 

12947 20 2340 30,9 

12948 40 2360 30,9 

12949 60 2400 30,9 

12950 80 2420 30,9 

12951 100 2440 30,9 

12952 120 2460 30,9 

12953 0 2340 30,8 

12954 20 2360 30,8 
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12955 40 2380 30,8 

12956 60 2420 30,8 

12957 80 2440 30,8 

12958 100 2460 30,8 

12959 0 2360 30,7 

12960 20 2380 30,7 

12961 40 2400 30,7 

12962 60 2440 30,7 

12963 80 2460 30,7 

12964 0 2380 30,6 

12965 20 2400 30,6 

12966 40 2420 30,6 

12967 60 2460 30,6 

12968 0 2400 30,5 

12969 20 2420 30,5 

12970 40 2440 30,5 

12971 40 2460 30,5 

12972 0 2420 30,4 

12973 20 2440 30,4 

12974 0 2440 30,3 

12975 20 2460 30,3 

12976 0 2460 30,2 

 

 Wartości w siatce, wysokośd = 4[m], skok = 20 [m] – skrót wyników, pora nocy 

Nr 
punktu 

Współrzędne punktów  Poziom 
dźwięku 
w porze 

nocy 
db(A) 

x y 

m m 

1 800 840 54,9 

2 820 840 54,8 

3 800 820 54,7 

4 820 820 54,7 

5 800 860 54,2 

6 780 840 54,1 

7 820 860 54,1 

8 620 1020 54,1 

9 780 820 53,9 

10 840 840 53,9 

11 480 940 53,9 

12 640 1020 53,8 

13 800 800 53,7 

14 840 820 53,7 

15 460 940 53,7 

16 820 800 53,6 

17 780 860 53,5 

18 1360 1300 53,5 

19 620 1000 53,4 

20 620 1040 53,4 

21 1360 1280 53,4 

22 1340 1300 53,4 

23 1380 1300 53,4 

24 1580 1560 53,4 
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25 1600 1560 53,4 

26 1580 1580 53,4 

27 1600 1580 53,4 

28 840 860 53,3 

29 480 920 53,3 

30 1480 920 53,3 

31 1500 920 53,3 

32 1380 1280 53,3 

33 1360 1320 53,3 

34 1480 940 53,2 

35 1500 940 53,2 

36 480 960 53,2 

37 640 1000 53,2 

38 640 1040 53,2 

39 1340 1280 53,2 

40 1340 1320 53,2 

41 1380 1320 53,2 

42 1600 2060 53,2 

43 1600 2080 53,2 

44 780 800 53,1 

45 1500 900 53,1 

46 460 920 53,1 

47 600 1020 53,1 

48 1580 1540 53,1 

49 1600 1540 53,1 

50 1620 1560 53,1 

51 1620 1580 53,1 

52 1600 1600 53,1 

53 1480 900 53 

54 1520 920 53 

55 1520 940 53 

56 460 960 53 

57 1360 1260 53 

58 1560 1560 53 

59 1560 1580 53 

60 1580 1600 53 

61 1580 2060 53 

62 1620 2060 53 

63 1580 2080 53 

64 1620 2080 53 

65 840 800 52,9 

66 800 880 52,9 

67 1460 920 52,9 

68 500 940 52,9 

69 1320 1300 52,9 

70 1400 1300 52,9 

71 1360 1340 52,9 

72 1600 2040 52,9 

73 760 840 52,8 

74 820 880 52,8 

75 1520 900 52,8 

76 1460 940 52,8 

77 1480 960 52,8 

78 1500 960 52,8 

79 1340 1260 52,8 

80 1380 1260 52,8 
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81 1320 1280 52,8 

82 1400 1280 52,8 

83 1400 1320 52,8 

84 1380 1340 52,8 

85 1620 1540 52,8 

86 1620 1600 52,8 

87 1600 2100 52,8 

88 1320 1320 52,7 

89 1340 1340 52,7 

90 1560 1540 52,7 

91 1560 1600 52,7 

92 1580 2040 52,7 

93 1620 2040 52,7 

94 760 820 52,6 

95 1460 900 52,6 

96 1520 960 52,6 

97 600 1000 52,6 

98 1640 1560 52,6 

99 1640 1580 52,6 

100 1640 2060 52,6 

 

…………………………………………. 

12877 160 2360 31 

12878 160 2380 31 

12879 180 2400 31 

12880 200 2420 31 

12881 220 2440 31 

12882 240 2460 31 

12883 0 20 30,9 

12884 0 2180 30,9 

12885 20 2200 30,9 

12886 40 2240 30,9 

12887 60 2260 30,9 

12888 80 2280 30,9 

12889 100 2320 30,9 

12890 120 2340 30,9 

12891 140 2360 30,9 

12892 160 2400 30,9 

12893 180 2420 30,9 

12894 200 2440 30,9 

12895 220 2460 30,9 

12896 0 2200 30,8 

12897 20 2220 30,8 

12898 20 2240 30,8 

12899 40 2260 30,8 

12900 60 2280 30,8 

12901 80 2300 30,8 

12902 80 2320 30,8 

12903 100 2340 30,8 

12904 120 2360 30,8 

12905 140 2380 30,8 

12906 160 2420 30,8 

12907 180 2440 30,8 
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12908 200 2460 30,8 

12909 0 2220 30,7 

12910 20 2260 30,7 

12911 40 2280 30,7 

12912 60 2300 30,7 

12913 80 2340 30,7 

12914 100 2360 30,7 

12915 120 2380 30,7 

12916 140 2400 30,7 

12917 160 2440 30,7 

12918 180 2460 30,7 

12919 0 2240 30,6 

12920 20 2280 30,6 

12921 40 2300 30,6 

12922 60 2320 30,6 

12923 80 2360 30,6 

12924 100 2380 30,6 

12925 120 2400 30,6 

12926 140 2420 30,6 

12927 160 2460 30,6 

12928 0 2260 30,5 

12929 0 2280 30,5 

12930 20 2300 30,5 

12931 40 2320 30,5 

12932 60 2340 30,5 

12933 60 2360 30,5 

12934 80 2380 30,5 

12935 100 2400 30,5 

12936 120 2420 30,5 

12937 140 2440 30,5 

12938 140 2460 30,5 

12939 0 2300 30,4 

12940 20 2320 30,4 

12941 40 2340 30,4 

12942 60 2380 30,4 

12943 80 2400 30,4 

12944 100 2420 30,4 

12945 120 2440 30,4 

12946 0 2320 30,3 

12947 20 2340 30,3 

12948 40 2360 30,3 

12949 60 2400 30,3 

12950 80 2420 30,3 

12951 100 2440 30,3 

12952 120 2460 30,3 

12953 0 2340 30,2 

12954 20 2360 30,2 

12955 40 2380 30,2 

12956 40 2400 30,2 

12957 60 2420 30,2 

12958 80 2440 30,2 

12959 100 2460 30,2 

12960 0 2360 30,1 
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12961 20 2380 30,1 

12962 40 2420 30,1 

12963 60 2440 30,1 

12964 80 2460 30,1 

12965 0 2380 30 

12966 20 2400 30 

12967 40 2440 30 

12968 60 2460 30 

12969 0 2400 29,9 

12970 20 2420 29,9 

12971 20 2440 29,9 

12972 40 2460 29,9 

12973 0 2420 29,8 

12974 20 2460 29,8 

12975 0 2440 29,7 

12976 0 2460 29,6 
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Załącznik nr 5 Opracowanie dotyczące wizualizacji krajobrazowej elektrowni wiatrowej EW, obręb 
Świerczyny w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka dz. nr ew. 277/2. 

1. Urządzenia i oprogramowanie: 
 Aparat Fotograficzny: Nikon D5100, 

 Obiektyw: NIKKOR LENS AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR, 

 Montaż: Fireworks CS. 
 

2. Obiekt:  

 Elektrownia Wiatrowa EW, działka  nr 277/2 obręb Świerczyny w miejscowości Nowe 
Świerczyny, gm. Bartniczka. 

3. Dane Punktu obserwacji: Nowe Świerczyny droga lokalna. 
4. Lokalizacja punktu obserwacji: kierunek północny 
  

 

Mapa obiektów i punktu obserwacji – stan planowany 

 

 
 

Nr 
punktu  

Opis punktu  

współrzędne punktu    układ odniesienia WGS 
84 wysokość punktu 

pomiarowego 
Odległość punktu  do 

obiektów N (hddd
o
 mm'ss.s'')    

szerokość 
E (hddd

o
 mm'ss.s'')    

długość 

1 

Droga lokalna 
Nowe 

Świerczyny 
przy działce nr 

277/2 

53°13'12.62" 19°27'48.28’’ 2 [m] 
37 [m] do  

EW 

Droga 



 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO   
ELEKTROWNIA WIATROWA  DO 1000 [kW] DZ. NR 277/2  

obręb Świerczyny, Gmina Bartniczka 
 
 

STRONA  

164/165 

 

 

  

Wizualizacja krajobrazowa projektowanej elektrowni wiatrowej 

Stan Istniejący 

 
Stan projektowany zbliżenie f/3,5 
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