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Zał

Zał
Zał
Zał
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Zał
Zał
Zał
Zał cznik 8: Zał
Zał

POPOL” - Przemysław Busse 2009 
Zał
Zał nie poziomów dopuszczalnych hałasu w  



Niniejszy raport stanowi zał

popol. Farma wiatrowa o ł

składa

cych działkach:  

yna, działki: 217/2 , 256/3 , 337/4,    

miardowo, działki: 254, 27/10, 30/37,              

patrz (Mapa 3 – zał

Realizacja projektu zakłada budow

elementów siłowni – zał

 i siłowni, 

 poł  siłowni z GPZ wewn

wiatłowodowej – zał

cych działkach: 

cia przy zało



ł

 rozmieszczenia elektrowni w terenie (Mapa 3 zał

pił do Gminy S

 otrzymał.  

dzie obejmował nast

 elektrowni przez wyspecjalizowany zespół, 

 wykonanie wykopów i uło

 przył

 transport elementów i materiałów budowlanych 

W raporcie przeanalizowano oddziaływanie inwestycji

 wpływ na stan powietrza atmosferycznego, 

 wpływ na klimat akustyczny, 

 wpływ na poziom wibracji w 

 wpływ na promieniowanie elektromagnetyczne, 

 wpływ na wody podziemne i powierzchniowe, 

 wpływ na gleb

 wpływ na zdrowie ludzi, 

 wpływ na awifaun

 wpływ na nietoperze, 

 oddziaływanie transgraniczne, 

 wzajemna współzale



głównymi elementami negatywnego oddziaływania na 

 wpływ na awifaun

 wpływ na nietoperze. 

 i analizy akustycznej dla zało

elektrowni wiatrowych, nie wpłynie na zmian

nego zało

analizy lokalizacji (wariant 2) – Mapa 3 hałasu zał

enia hałasem przeprowadzono w punkcie 5.1.2 (etap b

spowodowanego działaniem pól elektromagnetycznych. 

e budowa elektrowni nie wpłynie na charakter 

ytkowania przyległego terenu. Z wyj

y, pozostały teren b

wpłynie negatywnie na wszystkie pozostałe elementy 



ródeł energii zgodne 

w krajach członkowskich Unii Europejskiej.  

pienia lokalnych konfliktów społecznych zwi

społecznych.  

dzie wymagała dobrej organizacji ruchu 

przez prof. Przemysława Busse, rozdz. 5.2.10.2 wykazała: 

dzie stanowiła 

enia kolizyjnego dla ptaków. Oba pola uzyskały kwal

enia dla gatunków, dla których został 

 jakichkolwiek problemów z zakresu oddziaływa

Analiza wpływu farmy na nietoperze, rozdz. 5.2.11 wykazała: 



yna/Pasławki jako inwestycji, na której ryzyko 

cego negatywnego oddziaływania na gatunki kluczowe 

te w zał

 (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) mogłoby by

du na jej wpływ na szeroko poj

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu

miardowo. Zało

działkach o numerach ewidencyjnych:  

- działka 217/2 -11 szt, nr elektrowni -1, 2, 3, 4,

11 i GPZ, działka nr 256/3 - 3 szt, nr elektrowni 12, 13, 14, działka nr 337/4 - 1 

 - działka 254 - 7 szt, nr elektrowni 16, 17, 19, 2

działka nr 27/10 - 4 szt, nr elektrowni 30, 31, 32, 33, działka nr 30/37 - 4 szt, nr 

   Celem niniejszego raportu o oddziaływaniu na 

cych oddziaływania na 

zakresem realizacji zało



lenie wpływu na podstawowe elementy 

wpływu na 

 wpływu inwestycji lub obiektów na ludzi i podstawo

oddziaływania, 

 potencjalnych konfliktów społecznych. 

Opracowany raport o oddziaływaniu na rodowisko stanowi zał

ce główne akty prawne: 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.01.2008

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochron

ochronie, udziale społecze

oddziaływania na 



 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.2005

ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo Wodne (Dz.U. 

co oddziaływa

szczegółowych kryteriów zwi

dzania raportu o oddziaływaniu na 

co oddziaływa rodowisko oraz szczegółowych kryteriów 

oddziaływaniu na 

co oddziaływa rodowisko oraz szczegółowych kryteriów 

oddziaływaniu na 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.08.2006

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowl



y spełni

dopuszczalnych poziomów hałasu w 

ródeł energii na wewn



co oddziaływa

co oddziaływa rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa

dzeniu raportu o oddziaływaniu na 

erdził konieczno

raportu oddziaływania na rodowisko dla przedmiotowej inwestycji (zał

 terenów farmy elektrowni wiatrowych ilustruje zał

ce zało

łek z okre

 zał

 poziom mocy akustycznej 104,0 dBA – zał

elementów siłowni, 



 i siłowni, 

 poł  siłowni z GPZ wewn

wiatłowodowej. 

RÓDEŁ   

ródeł energii, na wewn

energii elektrycznej przeprowadzone zostały negocja

ej. Dla Polski cel ten został 

członkowskich UE do produkcji energii ze ródeł odnawialnych na poziomie 20 % do 

cie jest zgodne z zało

ródeł odnawialnych wszystkich krajów członkowskich 

pił do Gminy o wydanie 

 otrzymał stosown

rzchni około 400 ha,  który 

iektów siłowni 

wiatrowych i GPZ, pozostały obszar lokalizacji farm



pnych zało

 pełna maksymalna moc znamionowa 2,0 MW,  

 długo migła 41 m, 

0 dBA - zał

elementów siłowni – zał

 i siłowni, 

 poł  siłowni z GPZ wewn

wiatłowodowej – zał

cych działkach: 

yna, działki: 328, 337/10, 300, 301/1, 301/2, 301/3

gi, działki: - 119, 126/1, 126/2, 127, 143, 



miardowo, działki: 19/1, 24/42, 28/3, 29, 31,101.  

wymagała wykonania nast

 elektrowni przez wyspecjalizowany zespół, 

 wykonanie wykopów i uło

 przył

 transport elementów i materiałów budowlanych, 

wypełnionego wiru jako nawierzchni, według nast

 warstwa tłucznia kamiennego, 

ełniona kruszywem, 

tego płask  kruszywa z pospółki. 

 wykonane poszerzenia łukami o promieniu od R=15m d

 uło

 składały z: 

wiatłowodowej, z rur  RHDPE 

 układane w rowach kablowych na gł

 uło

w rowie kablowym, przed uło eniem kabli, na gł

 układane pod 



ci (rury osłonowe typu Arot), zgodnie  

Bajdycka Młynówka zostanie wykonane metod

gładko ciennymi rurami osłonowymi z HDPE ł

zgrzewania czołowego. Posadowienie rur osłonowych z

dzy dnem rzeki a rurami osłonowymi. 

 torów linii kolejowej  nr 38,  Białystok –Głomno, 

 przecisku, gładko

osłonowymi, z HDPE, ł  zgrzewania czołowego. Posadowienie rur 

osłonowych  o długo

 szyny, a rurami  osłonowymi. 

cia wymagała b

głego dowozu betonu 

około 50 szt. na jeden fundament, w zale

uwarunkowanego wła

5.0 CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWA

 głównie na 

hałasie, który towarzyszył b

mechanicznych itp. Hałas wywołany b

i przemieszczaniem materiałów sypkich. Drugim czynn

owe rozło

5.1.1 Wpływ na stan powietrza atmosferycznego 



 pyłu oraz produktów spalania oleju nap

dzie pył zawieszony i pył opadaj

, pył zawieszony. Ponadto przy pracach 

 emitowane benzyna typu C, pył opadaj

dzie stanowiła jedynie krótkotrwał

Wpływ emisji zanieczyszcze

dzie stanowił 

Emisja ta posiadała b dzie miała 

negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferyczneg

5.1.2 Wpływ na klimat akustyczny otoczenia 

ródeł hałasu takich jak: 

 praca maszyn budowlanych o poziomie hałasu 85 – 10

ki transport samochodowy o poziomie hałasu 90 – 110

 w porze dziennej oraz fakt odległo

e poziom ekwiwalentny hałasu 

rednio około 50 kursów samochodów ci głej dostawie 

ce elementy konstrukcji elektrowni rozło



wpłynie znacz co na poziomu hałasu od ruchu drogowego, mog

krótkotrwałe lokalne uci

dzie miała charakter okresowy, typowy 

dla prac budowlanych, dotyczyła b

e okresowy niekorzystny wpływ na klimat 

akustyczny wokół prowadzonych robót b

hałasu, prowadzone były w porze dziennej. Obsługa m

zabezpieczona zgodnie z przepisami BHP. Przykładowo

indywidualnych ochronników słuchu. 

5.1.3 Wpływ na drgania 

e wywoła

du na odległo

 o charakterze udarowym pracy, obsługa tych 

5.1.4 Wpływ na promieniowanie elektromagnetyczne 

ródła pól 

 negatywnego wpływu promieniowania elektromagnetycz

5.1.5 Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe 



W fazie realizacji wpływ prowadzonych robót ziemnyc

podziemne, w przypadkach w których zwierciadło znaj

gł ej poziomu terenu, mogłyby by

 negatywnego wpływu realizacji przedsi

5.1.6 Wpływ na gleb

 Wpływ na gleb

manewrowe, miejsca składowania elementów konstrukcy

 gleby odkłada

 drzewa, a cało

W przypadkach powstałych szkód na s

e tereny odległe o kilka metrów od wykopów  

i składowisk elementów konstrukcji pozostan

az dóbr kultury współczesnej 



współczesnej. 

dzie miała negatywnego wpływu na ten 

5.1.8 Wpływ na zdrowie ludzi 

oddziaływanie fazy budowy na zdrowie okolicznych mi ców. Hałas, pylenie  

owłoki antykorozyjne, itp.) mog

cych z przepisów BHP i wła

wykorzystana do podbudowy dróg dojazdowych i na okł

yte oleje syntetyczne silnikowe, przekładniowe i sm



Wytwarzane odpady składowane b

z miejsc ich tymczasowego składowania odbywa

5.1.10 Wpływ na flor

y elektrowni. Negatywny wpływ 

e okresowe wył ci gruntów z działalno

5.1.11 Wpływ na faun

Główne oddziaływanie na zwierz

z hałasem wytwarzanym przez maszyny budowlane. Mnie

czasowego opuszczenia terenów wokół placów posadowi

e ten wpływ na ptaki jest czasowy i wi

czeniu budowy i ustaniu hałasu.  

5.1.12 Wpływ na dobra materialne

 Na tym etapie oddziaływanie inwestycji na dobra ma

 transportem materiałów budowlanych, konstrukcyjnyc



5.1.13 Wpływ na krajobraz

Na tym etapie, oddziaływanie elektrowni wiatrowych dzie niewielkie. Wpływ 

kszał wraz ze wzrostem 

 Główne uci

 wpływ na awifaun

 wpływ na nietoperze. 

 do wszystkich pozostałych mniej istotnych elementó

naturalnego, mimo marginalnego wpływu analizowanej 

5.2.1 Wpływ na stan powietrza atmosferycznego 

 instalacjami bezobsługowymi, które nie posiadaj

ródeł emisji pyłów, gazów oraz substancji zapachowy

5.2.2 Wpływ na klimat akustyczny otoczenia 

Do oceny klimatu akustycznego dla terenu wokół plan



lania emisji i imisji hałasu przemysłowego  

Tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych poło

co zostało uwzgl

zało

w terenie (Mapa 1 i 2 zał

rozmieszczenia elektrowni w terenie (Mapa 3 zał

Współrz ródeł 

punktów obserwacji imisji hałasu ustalono w lokalni tym układzie 

współrz  elektrowni. Współrz

dane do programu i Mapy 1 i 2 hałasu (zał

3 hałasu (zał

ykonana mapa hałasu 

 poziomów imisji hałasu (izofon g hałasu 

 poziomów imisji hałasu okre

tu 1 poło

du na odległo

 poziomów hałasu 



 hałasu 45,0 dB i poziomy imisji hałasu w 

 i stacji GPZ (zał

 hałasu 45,0 dB i obliczono poziomy imisji 

hałasu w 9 kontrolnych punktach obserwacji dla 59 elektrowni (zał

 3 hałasu ilustruj  hałasu 45,0 dB  

i obliczono poziomy imisji hałasu w 14 kontrolnych 

ci północnej oznaczenie P1n do P7n i siedem w cz ci południowej oznaczenie 

 i stacji GPZ (zał

cych wiejskich zespołów zabudowy, słu

ci poziomów ekwiwalentnych imisji hałasu 

 zilustrowano graficznie na mapach hałasu (zał

Po wprowadzeniu nowych dopuszczalnych poziomów hała

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem i dla których czas 

przypadek zakładaj  przez cały rok, przy 

tego zało



i zało

lonych przy takim zało

Zał

g hałasu 45,0 dBA i poziomy imisji hałasu obliczone

i zało

g hałasu 45,0 dBA i poziomy imisji hałasu obliczone

ersji zało

cych pracy siłowni wiatrowych

c oddziaływanie na rodowisko elektrowni wiatrowych w zakresie hałasu 

ałasu w 

tła w otoczeniu, zale

misji hałasu, które decyduj

w efekcie o odległo

dopuszczalnych poziomów hałasu w 

enia hałasem powinno równie



ci granicznej praktycznie jest stały.  

Poziom tła akustycznego 

zmiany sumaryczne poziomu hałasu turbiny i tła akus

cej zmiany poziomu hałasu samego tła. 

ci wiatru udział tła akustycznego  

w mierzonym sumarycznym poziomie hałasu b dzie miał tendencj

kszych odległo ciach poziom tła b dzie porównywalny z poziomem hałasu od 

wzrost poziomu tła przy 

 ograniczenia poziomów hałasu, jest 

” terenu wokół zabudowy ze wzgl

rednio przyległymi terenami rolniczymi, na których 

ci dopuszczalne poziomów imisji hałasu – tereny nie

zał

przydomowymi i sadami z niewielkim udziałem usług p



łasu dla najbli

cych wiejskich zespołów zabudowy, słu

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

hałasu w 

prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, dla których 

tych kryteriów oceny dopuszczalny poziom hałasu w p

punktach kontrolnych poło

 i ocena wpływu na 

wariantu 1 zało

 północna 



 południowa 

 hałasu oraz w tabeli 1 i 

(Mapa 3, zał misji hałasu  

Nr działki 



 zał

m wariancie 2 (Mapa 3 hałasu – 

zał cznik 4), z opisem w tabeli 2 niniejszego rozdziału



farmy elektrowni wiatrowych nie wpłynie na zmian

zało

 3 hałasu – zał

zało

poziomie imisji hałasu - 

wpłynie na zmian

otrzymaniu zało

wariantu 2 ilustruje Mapa hałasu 3 – zał

Nr działki 



5.2.3 Wpływ na drgania 

Uwarunkowania prawne w zakresie oddziaływania wibra

 przekazywanych przez podło

 PN – 88/B 02171 „Ocena wpływu drga

ródeł wibracji mog

enie i odległo

dzenia tłumi ce drgania własne układu.

c na uwadze wymagania w zakresie minimalnej odległo ci siłowni 

 słupy poło

N (do 45 kV) jednotorowa/dwutorowa – 25/30m, słupy poło

czynnej ochrony przeciwdrganiowej – przy braku tłumików odległo

posadowienia siłowni wiatrowej od skrajnego przewodu powinna spełnia

3d, w przypadku zainstalowanych tłumików warunek s

rednica koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatr

5.2.4 Wpływ na promieniowanie elektromagnetyczne 

Uwarunkowania prawne w zakresie oddziaływania na 



ródła i prognozowanie mo

ródeł (instalowanych urz

ródeł, a co za tym idzie cz

ródeł promieniowania takich jak wszystkie linie ele

składowej elektrycznej i  dla składowej magnetycznej, zagro

 obiekty dla celów prowadzenia działalno

gospodarczej,  fermy, ogródki działkowe, itp. 

c linie przesyłowe oraz stacje GPZ uwzgl



, by został zapewniony warunek zachowania poziomów 

egółowe wytyczne projektowania 

przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Ust

dopuszczalne odległo

płaszczyzn poziomych - tarasy, balkony itp.  

Odległo

elektroenergetyczne GPZ polega na wyznaczeniu wokół

Dla linii elektroenergetycznych składowa magnetyczn

proporcjonalna do odległo

pomijalnie mała. 

W przypadku składowej elektrycznej dla linii i stac

ciem. Praktycznie pod działaniem takich pól mog

ródłach promieniowania lub naprawiaj

 w niej stałej zabudowy 

mieszkaniowej, szkół, szpitali itp. W strefie tej m



ferma, ogródek działkowy i pola uprawne, a wi

 stałego przebywania ludzi. 

 od linii przesyłowych i innych ródeł pól 

enie składowej pola elektrycznego i magnetycznego 

 przez Główny Inspektorat Ochrony 

ródeł i wyniki bada

 2007, kształtuj

Składowa magnetyczna – cytat

pomiarów wokół silnych ródeł pola magnetycznego, do których nale



zmierzyło laboratorium Mazowieckiego WIO

, trakcji Miłosna – Płock. W 2006 roku najwy

Uwaga własna:

 stałego przebywania ludzi, dla której warto

Składowa elektryczna - Cytat
enia pola elektrycznego w roku 2005 wyniosła 

ci), a w roku 2006 wynosiła 

enia pola elektrycznego uzyskało laboratorium Lubel

Uwaga własna:

prowadzenie działalno

 własne pomiary powykonawcze dla linii 

projektów farm wiatrowych. Przykładowo w województw

 składowej magnetycznej w odległo

trz ogrodzenia) wynosiła 

dopuszczalny dla stałego przebywania ludzi 

 składowej elektrycznej wyniosła 

dopuszczalny dla stałego przebywania ludzi 



 składowej magnetycznej na wysoko

dzy kolejnymi słupami 

wynosiła 

 składowej elektrycznej na wysoko

dzy kolejnymi słupami 

badania własne jednoznacznie wykazuj

ródeł 

o zachowanie zalecanych odległo

ochronnych i odległo

oddziaływania na 



1883), pomiarów składowej elektrycznej pola elektro

wykonania oceny oddziaływania na 

ródłami pól elektromagnetycznych analizowanej farmy

enie turbin usytuowane na wierzchołku wie

oraz cało

c na uwadze odległo

enia spowodowanego działaniem pól 

5.2.5 Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe 

 bezobsługow

 negatywnego wpływu elektrowni 

ródeł 

5.2.6 Wpływ na gleb

cej infrastruktury (głównie GPZ) mo



negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji 

5.2.7 Wpływ na ludzi 

 Oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie okolicznyc

niewielkie. Zabudowania poło

giem oddziaływania pól elektromagnetycznych. 

ce łopaty i wie

odległo  te czynniki za mało istotne. Innym 

oddziaływaniem mo y, a zwłaszcza łopat wirnika. Poniewa

a i łopaty wirnika b

dzie spełniała wszelkie normy w zakresie wytrzymało

 jej negatywnego oddziaływania w tym wzgl

redniego oddziaływanie inwestycji na 

 powstawały odpady w sposób ci gły.  

ci wymiany oleju i filtrów w podzespołach turbin mo

 odpad niebezpieczny, inne oleje silnikowe przekład

(kod130208), materiały filtracyjne i tkaniny do wyc

na zało

oleju przekładniowego z cz

turbinie kształtuje si  na poziomie około 60 l.  



dzie prowadził wyspecjalizowany zespół, 

dzie posadowione w bezpiecznej odległo

samoczynne wył czenie elektrowni z odpowiednim ustawieniem łopat migieł, co 

 spełniaj

Przy prawidłowo zaprojektowanym fundamencie i popra

nej oraz prawidłowo prowadzonych prac budowlanych i

5.2.10 Wpływ na awifaun

5.2.10.1 Wpływ na 

popol pło ona jest w północno-wschodniej Polsce. 

 północn



Miasto poło

południowym zachodzie z gmin  Bartoszyce (powiat Bartoszyce), na południowym 

popolskiej, która wchodzi w skład Niziny Staroprusk

erozyjnych (Łyna, Guber i ich dopływy) i stosunkowo małe urozmaicenie rze

 w kierunku południowym. Północne partie gminy le

ci 40-60 m. n.p.m. a południowe 30-40 m. n.p.m.  

Ukształtowanie powierzchni gminy zostało uformowane

północnopolskiego w jego fazach leszczy

okresie holocenu kiedy to ostatecznie uformowały si

bałtyckiego (północnopolskiego) to przede wszystkim wysoczyzna morenowa płaska, 

 stosunkowo chłodnymi i 

 gleby powstałe z osadów lodowcowych i 

wodnolodowcowych (głównie glin zwałowych oraz piask

gleby brunatne wła ciwe, brunatne wyługowane i pseudobielicowe, a tak

ziemie wła



ne zostały tu silnie przekształcone na 

skutek działalno ci człowieka. 

głównie poprzez okre

cisł

 głównie z siedliskami lasu 

cisł

głolistna (

Widłak jałowcowaty (



 pól i ł

głównie przez awifaun

popol zasługuje wyj

bociana białego (

kolonii bociana białego w Polsce. Inne gatunki ptak

Według danych Nadle

 zasługuje 

siedem stanowisk rodzinnych bobrów, głównie nad rze  Łyn  (na północny wschód 

zachód i południe od miejscowo tławki). 

zwierzyna łowna sarny (

1. OChK „Dolina Dolnej Łyny”  



Ł  około 2930 hektarów, co stanowi ok. 12 

 głównie d

 obszaru gminy została obj

ska" została zaproponowana jako obszar Natura 2000 
łego, który osi

zał

jest w południowej   cz
rolnicze, poło



5.2.10.2 Wpływ na awifaun

Poło
ej omówione elementy opisu i poło

ego wpływu farmy wiatrowej 

Lokalizacja planowanego zespołu 30 turbin o mocy 2  na południe 

popola, na północ od miejscowo

miardowo - Pasławki (15 turbin). Ze wzgl du na odległo

rodowiskowe (w tym odległo  od lasów) teren ten był rozpatrywany i 

badany jako dwa pola -  północne (Ró yna – ROZ: Mapa 1, Zał

-  południowe (ł  to pole składa si

 turbin) - (Mapa 1, Zał

ci terenem odkrytym, płaskim (Fot. A-B, Zał

 wilgotne zagł

podtopione (Fot. C). Pole południowe - to głównie podobne do pola północnego 

tereny "nagie" (Fot. E). Przepływaj

 okolicznych terenów polega głównie na 

typowej gospodarce płodozmianowej obejmuj a, głównie 

wszystkim rozległe pola popegeerowskie, obecnie int

ł

Istotnym elementem rozpatrywania potencjalnego wpły

jest analiza poło

ych areałach zawieraj

tereny istotne dla ptaków, jak i całkowicie margina

obszarów nie było mo

lonych inwestycji jest wła



skie”) - fragment terenu (pole) wokół 

Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki 
 potencjalny wpływ na trzy wa

Niniejsze opracowanie dotyczy wył

u ruch łopat wirnika 

, z drugiej jednak strony powoduje wył

odstraszania ma niewielki wpływ na wyst

puje to jednak głównie w 

specyficznych warunkach słabej widoczno

pułapu lotu ponad pracuj

warunki lokalne (układ linii wiod



rozmieszczenie terenów zadrzewionych lub poło

trzny skłaniaj

odległo

 400 m (2 x typowa odległo

 by farmy nie obejmowały 

Pełne omówienie rezultatów monitoringu ornitologicz

cego cały rok – 

wszystkie okresy fenologiczne. Omówienie szczegółow

Zał

- Przemysław Busse,  

Szczegółowe wyniki omówiono osobno dla obu pól obse

Zało
1.  Pełny monitoring farmy wiatrowej obejmuje monit

 ustanowiony ramowo – według zasad przyj

liwi przyszłe porównania i stworzenie koherentnej 

przystosowany  w szczegółach do specyfiki warunków 



gły do momentu  posadowienia turbin 

    Szczegółowe obserwacje ze stałego punktu na ter

 1 godz. po wschodzie sło

, opad, wiatr (siła i kierunek). 

 i szczegóły  

odległo

podkładowych, 

połowa listopada – pocz. marca) 

dna była  inwentaryzacja gniazd bociana i zebranie



Zestawienie liczby obserwacji dotyczy cało

wizytowaniem pól według harmonogramu ustalanego w z

szczegółowego rozpoznania terenu. 

Cały tok procesu estymacji kolizyjno ci został przeprowadzony zgodnie ze 

Szczegóły metodyczne podane s  w osobnym Zał

Opis metodyki został zweryfikowany i uproszczony – 
zał DNE do prawidłowego odbioru i zrozumienia podanych 

       w Zał

       umieszczonych w Zał

Zał



wszystkich  sezonów roku jest podana w Zał

podana  w Zał

Zał

nych, gatunków z Zał

ci głównych parametrów s

nych i gatunków z Zał

„Metodyka estymacji....”, Zał

szona, w okolicach górnego kwartyla rozkładu, a 

z Zał

urawi i siewek złotych na przelocie. 

alnych ocena zmieniła by 

tych w Zał



Bocian biały, obserwowano ł

 – obserwowany był nielicznie 87 osobników, z tego 

zaobserwowano ł

Błotniak stawowy, 

erowanie i loty patrolowe, wył

ł 

Pozostałe pojawiaj

 – obserwowany był licznie tylko jednego dnia w cza

jesiennego – 506 z 661 ł

ej liczby. Według danych z Europy (Hötker 

Siewka złota, zaobserwowano ł

tych obserwacjami lokalizacjach w północnej 

Polsce. Według danych z Europy (Hötker 

Bocian biały, obserwowano ł



  - obserwowany 13 razy, w czasie całego okresu 

 w odległo

 i rozkład 

Błotniak stawowy, obserwowano ł

cioł czarny, 
nie bardzo łatwy do zauwa  ze znacznej odległo

głos). Farma jest dla niego nieistotna. 

ł 

Pozostałe pojawiaj

rednich oddziaływa

u. Oddziaływania ł

du na słaby przelot stwierdzony w tym rejonie - pro

W tym czasie wpływ inwestycji usytuowanych poza obs



rozległe,  kilkuset-turbinowe pola wiatrowe ogranic

został utworzony dany obszar i dla ochrony jakiego 

został on powołany. 

 zupełnie walorów 

poło

erowiskowych lub wypłoszenia pary z zajmowanego rewiru. Lokalizacje poło

rozległych terytoriach łowczych mog

Obszary powołane dla ochrony ptaków maj  zupełnie inn

giem oddziaływania omawianej

jego terenie  stwierdzono szereg gatunków z Zał



ytkowanych ł

 wielu siedlisk, zwłaszcza podmokłych

 wła
 teraz straciły walory terenów 

przewidywalnej przyszło
ty OSO jest bardzo rozległy terytorialnie i obejmuj

(długo

. Rozległo

ladowych oddziaływa

ł
0,23 osobnika na cał według 

yciem własnego wska

ł



sposób wpłyn
 ł

w całym obszarze chronionym 

zimowiska w Południowej Afryce. 

potencjalnych strat w skali całego obszaru chronion

 obliczona według programu WindFarm Risk ze wska
unikania wg. Busse i Fernley'a. Wytłuszczone  - obs



lub automatyzacji wył

 bocianów białych, tak 

lata działania farmy wiatrowej oraz jeden rok, któr

tym rokiem działalno



dzie stanowiła 
. Oba pola uzyskały 

, dla których szczególnie został 

giem oddziaływania. 

5.2.11 Wpływ na chiropterofaun

Poło
ej omówione elementy opisu i poło

ego wpływu farmy wiatrowej na 

Lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych yna/Pasławki

jest na południe od S popola, na północ od miejscowo yna (15 turbin) i wokół 

ci Pasławki (15 turbin). Ł

 zarówno jako 3 osobne pola, jak i jako 1 oddziaływ

Północna cz

na płaskim obszarze, fragmentarycznie granicz cym z młodym drzewostanem 

(młodym, a zatem ubogim w naturalne kryjówki; sztuc

brak). Południowa cz ci Pasławki i Chełmiec) 



 jest usytuowana na płaskim, nieurozmaiconym tereni

ska rzeka przepływaj ca wzdłu

ci Chełmiec. Dotychczas nie 

Pasławki jest podobne do tego z północnej cz

droga asfaltowa, wzdłu

płodozmianowej gospodarki wielkoobszarowej. Wewn

ci Pasławki, która le

Wpływ elektrowni wiatrowych na nietoperze

 gał

miała „dominuj cy wpływ na  wzrost udziału energii elektrycznej z 

 wypełniania obowi

zwłaszcza obszarów obj



nie, został wyznaczony głównie 

cych oceny oddziaływania 

 potencjalny wpływ na trzy wa

fauny (zwłaszcza ptaków i nietoperzy). 

Niniejsze opracowanie dotyczy wył

Głównym zagro

nienie, które wytwarzane jest przez ruch łopat wirn

cherzyki płucne (u nietoperzy zbudowane inaczej ni

migłem s

 wła

dzy turbinami. Negatywny wpływ 

pracy: odległo



odległo

skie”) - fragment terenu (pole) wokół miejscowo

oddziaływania omawianej farmy nie ma obszarów chron

wpływu niniejszej lokalizacji na chiropterofaun

cych negatywnych oddziaływa

cego oddziaływania na chiropterofaun

ningu, posłu yły do wydania 

ała wykonana przez 



cymi bł d człowieka, i pozwalaj

yna/Pasławki została opracowana 

rodowisku. Omawiany teren (wraz z przyległ

(na podstawie Wytycznych z własnymi zmianami dostos

yna/Pasławki) 

NASŁUCHÓW 

GŁÓWNY RODZAJ 

 całonocn

, pozostałe kontrole 4-

sło

co najmniej 4 całonocne kontrole rozród; szczyt akt



cu; dwie kontrole całonocne, 

pozostałe 4-godzinne pocz

od zachodu sło

cu; dwie kontrole całonocne, 

pozostałe 4-godzinne pocz

od zachodu sło

dodatkowych nasłuchów 

przed zachodem sło

godziny przed zachodem sło

yna/Pasławki) zaplanowano ok. 27/30 kontroli w skal

zakładanie kolonii rozrodczych, rojenie, gody). Ogr

e wpłyn  na niewła

ciem rocznego cyklu kontroli badany teren został 

poddany screeningowi, w pierwszej połowie wrze

1,5km wokół granic powierzchni. 

połowie sezonu letniego i zim

asłuch i zapis głosów nietoperzy, 



ci nietoperzy. Nasłuch i rejestracja głosów prowadz

transektów i usytuowanie punktów nasłuchowych wyzna

 tylko i wył

 wpływu na ostateczne wyniki i wnioski z nich wyci

Do nasłuchu i rejestracji d



Rozmieszczenie transektów i punktów nasłuchowych na



ółta linia – przebieg transeptów 

ółte punkty – usytuowanie punktów nasłuchowych 

yna/Pasławki jako inwestycji, na której ryzyko 

cego negatywnego oddziaływania na gatunki kluczowe 

te w zał

 (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) mogłoby by



) – pozostałe gatunki: 

CISŁ

ZAŁ

 Lp. Nazwa polska Nazwa łaci

294 podkowiec mały (1) (2) 

295 nocek łydkowłosy (1) (2) 

 - pozostałe 

t zostały pogrupowane w wy

 zwykł
-   małymi literami, czcionk

Nazwy łaci

pochył



Ocena ta nie daje jednak szczegółowej odpowiedzi na

negatywnego oddziaływania. Brak informacji o wyst

cymi oceny oddziaływania elektrowni 

 zostały natomiast stworzone na podstawie Aneksu 1 

zachowaniem co najmniej 150-200m odległo

zachowania co najmniej 500-600m odległo  została 

 tego zespołu 

 wizja lokalna wykazała, 



oddziaływanie skumulowane. Opini

 głosów nietoperzy za pomoc

SD1 (nagrania SA doł

cia: zespołu 

yna/Pasławki prowadzone s

5.2.12 Transgraniczne oddziaływanie na 

 transgranicznego oddziaływania na 

liwe jest pozytywne oddziaływanie przedsi

dzie skutkowała zmniejszeniem efektu cieplarnianego

5.2.13 Wzajemna współzale

puje wzajemna współzale

puje wpływ na ten element 

 do inwestycji trwałych. 



analizowano wpływ etapu 

 wpływ na stan powietrza, 

 wpływ na klimat akustyczny, 

 wpływ na poziom wibracji, 

 wpływ na powierzchni

5.3.1 Wpływ na stan powietrza 

dzie pył zawieszony i pył opadaj

 negatywnego wpływu na stan powietrza na etapie lik

5.3.2 Wpływ na klimat akustyczny 

W trakcie likwidacji inwestycji, hałas wywołany b

ponadnormatywnym działaniem hałasu na etapie likwid

5.3.3 Wpływ na poziom wibracji 

obsługuj dzenia mechaniczne do rozbijania fundamentów. Obsłu



5.3.4 Wpływ na powierzchni

 na odpowiednie składowiska.  

yte oleje syntetyczne silnikowe, przekładniowe i sm

ci około 0,5 Mg/na turbin

ci około 0,1 Mg, 

Wytwarzane odpady składowane b

du na zło

y szczegółowo 

 problem odpadów, według aktualnie obowi

pi okresowy wzrost emisji spalin i hałasu, zwi



Oddziaływanie pracuj

Wpływ wizualny konstrukcji zale

 całkowitej wysoko

poło migła), 

zespoły), 

ci łopat, 

Ukształtowanie terenu wpływa na oddziaływanie elekt

Struktura osadnicza regionu, kształtowana jest popr

hnicznej (zakładów przemysłowych, 

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych zale y głównie od jej parametrów 

ciowych. Planowana inwestycja zakłada u

całkowitej dochodz

 stanowiły obcy, techniczny element krajobrazu natu

 nad zadrzewieniem – zał



 PGR Pasławki P6 fot.4. 

z fotografie zał

Jednym z czynników wpływaj

 łopat oraz sposób malowania łopat. Sam ruch wirnik

cego, zwłaszcza z bliskiej odległo

człowieka. Malowanie migieł powinno by

słonecznych na obracaj  łopatach wirnika elektrowni. Polskie przepisy 

cówek łopat w pasy biało czerwone, w celu oznakowan

 Budowa elektrowni wiatrowych nie wpłynie na charak

przyległego terenu. Z wyj

zajmowanej przez fundamenty, pozostały teren mo

co wpływa na zró

Zaniechanie realizacji inwestycji nie wpłynie bezpo

ywne oddziaływanie elektrowni, 

 zakładaj



adne kroki w celu wypełnienia zobowi

ródeł odnawialnych ani te

ródeł energii, na wewn

elektrycznej przeprowadzone zostały negocjacje w ob

tał ustalony na poziomie 7,5 % 

zaniu krajów członkowskich UE do 

ródeł odnawialnych na poziomie 20 % do roku 2020, c

cia z uwagi na płyn

ekologiczne, społeczne i gospodarcze traktowa

cia przy zało

Wariant lokalizacyjny poddany analizie nie spełnia 

rodowiska w zakresie emitowanego hałasu – Mapa 2 zał

dopuszczalnych poziomów hałasu w 

akustycznie – patrz tabela 1A rozdział 5.2.2 raport

cia przy zało

Wariant lokalizacyjny poddany analizie spełnia wymo

rodowiska w zakresie emitowanego hałasu – Mapa 3 zał

 dopuszczalnych poziomów hałasu.



i pozostałych gazów powstaj

wiecie wzrosła o 0,7 

e głównym sprawc  gazy cieplarniane głównie dwutlenek 

gla. Według WWF a

ródeł energii (WWF). 

zana została do 

ródeł energii w 2010 - 

elektrowni jak i całych farm wiatrowych. Jednak mo

 1,1 kg pyłów. 

ródeł odnawialnych. Celowe jest, zatem 

ródłami energii, które s

dzenie w sprawie szczegółowego 
wiadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zast

zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w ródłach energii (Dz. U. Nr 205, poz. 1510). 



gla do 2005 roku o około 20%. Zachodzi, wi

ródeł energii bezpiecznych dla 

ródeł tych nale

u nie wykazały ich 

u siedzib ludzkich (Mapa hałasu 3 zał

 bezobsługowo, ingerencja ludzka ograniczy si

CYCH ODDZIAŁYWA

ródeł energii bez emisji zanieczyszcze

niej elektrownie wiatrowe oddziaływuj

głównie poprzez emisj  hałasu. Bezpo rednio wpływaj  na obszary wokół miejsc ich 

 oddziaływanie skumulowane.  

kszych zakładów przemysłowych. Natomiast  

h sumaryczne oddziaływanie 



du na poło

w przyszło

hałasu. Farmy oddzielone b

oddziaływania skumulowanego.  

 pozytywne ekologiczne: chwilowe, stałe, krótko, rednio i długoterminowe 

oddziaływanie na 

Oddziaływania 

2. Negatywne Przekształcenie cz
terenu, emisja pyłu i innych 

rednie Emisja pyłu i innych 

rednie Oddziaływanie 

5. Krótkotrwałe Emisja d

6. Długotrwałe Przekształcenie cz

9. Stałe Brak Emisja d
10. Okresowe Emisja do atmosfery oraz hałas 



9. 0 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁA
DDZIAŁYWA

W celu minimalizacji oddziaływania elektrowni wiatr

 działania 

ograniczenia czasowego wzrostu hałasu, wytwarzanego

maszyny budowlane oraz dowóz materiałów budowlanych

dzie z gotowych elementów składanych 

w cało

y odpowiednio składowa

enie powstałych odpadów budowlanych na wyznaczone m

składowania lub na działaj ce składowisko odpadów, 

wokół wie

a elektrowni zlokalizowana jest w odległo

od zabudowy mieszkaniowej, w celu spełnienia warunk

norm dopuszczalnego hałasu, 

stopniu wpływa na ptaki ni

a i łopaty wirnika 

zany jest w do naprawienia wszelkich szkód powstały



w celu eliminacji hałasu zwi

 na wyznaczone miejsca składowania 

lub działaj ce składowisko odpadów. 

elektrownie wiatrowe typu ENERCON E-82 2000 kW speł

dniona w przyszło

gi i poziomy emisji hałasu farmy wiatrowej, 

dopuszczalne hałasu obowi



Przeanalizowane zagadnienia wpływu przedsi

cznie na mapach hałasu  

 – zał

LIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWI

W trakcie budowy a zwłaszcza eksploatacji mog

społecznej. Niniejsze opracowanie wykazuje brak ist

oddziaływa  inwestycji na poszczególne składniki 

 zabarwienie emocjonalne, co jest zrozumiałe, ze 

 brak oddziaływania na zabudow

przedszkoli, szkół i szpitali, 

cych wpływ na 

 brak istotnego wpływu na 

 pozytywny wpływ inwestycji na sytuacje ekonomiczn

 niewielu takich działa  w przyszło

 działania 

tych działa

społecznych nale

c i dla miejscowej społeczno ci, płyn



14.0 ZAŁO

cymi bł d człowieka, i pozwalaj

 emisji hałasu. 

odpowiednim władzom z zakresu ochrony 

 dokładno
dokładno

imisji hałasu w przyj

 emisji hałasu. 



ca budowy zespołu 

owych, przył

popol. Farma wiatrowa o ł

składa

cych działkach:  

yna, działki: 217/2 , 256/3 , 337/4,    

miardowo, działki: 254, 27/10, 30/37,              

szych terenów chronionych w postaci emisji hałasu i

ej i zilustrowanego na Mapie 3 – zał
Nr działki 

2. Minimalizacja wpływu analizowanej inwestycji na 

trznej struktury całej farmy i ograniczy 

oddziaływanie na krajobraz, 



      przez prof. Przemysława Busse, rozdz. 5.2.10 wykazała: 

dzie stanowiła 

enia kolizyjnego dla ptaków. Oba pola uzyskały kwal

enia dla gatunków, dla których został 

 jakichkolwiek problemów z zakresu oddziaływa

8.  Analiza wpływu farmy na nietoperze, rozdz. 5.2.11 wykazała: 

yna/Pasławki jako inwestycji, na której ryzyko 

cego negatywnego oddziaływania na gatunki kluczowe 

te w zał

 (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) mogłoby by



16.0 MATERIAŁY POMOCNICZE WYKORZYSTANE DO SPORZ

ce materiały: 

lania emisji i imisji hałasu przemysłowego w 

dopuszczalnych poziomów hałasu w 

 A. „Problemy hałasu 

 siłowni wiatrowych” Mi

Techniczna na temat siłowni wiatrowych, Kołobrzeg, 

 A. „Hałas elektrowni wiatrowych a ochrona 

rodowiska,  Wrocław 2004 r. 

ce oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych 

na nietoperze (na rok 2009). Kepel A. i współautorz

oddziaływania na 



Rodrigues L. i współautorzy. 

ółautorzy. 

18) Wpływ antropogenicznych przekształce

i funkcjonowanie zespołów nietoperzy w Polsce. Lesi

        Kierownik zespołu 


