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1.  WPROWADZENIE 

1.1.  Wstęp 

Firma WINDPROJEKT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

z siedzibą przy ulicy Pięknej 24/26A/1, w Warszawie, reprezentowana przez Pana Wojciecha 

Poturalskiego, planuje inwestycję polegającą na „Budowie linii energetycznych SN wraz 

z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych oraz 

wybudowanie niezb ędnych urz ądzeń elektroenergetycznych, dróg wewn ętrznych z placami 

manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych na dz iałkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 

(oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi), 5 1/1, 53 poło żonych w obr ębie miejscowo ści 

Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi) poło żonych w obr ębie miejscowo ści Kazimierzów, 

gmina Regnów”, powiat rawski, województwo łódzkie.  

 
 

Lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia obrazuje mapa ewidencyjna w skali 1:5000, 

(miejscowość Regnów oraz wieś Kazimierzów – gm. Regnów), stanowiąca załącznik nr 1  do 

niniejszego opracowania. 

 

Do niniejszego opracowania zostało załączone pismo wyjaśniające, które złożył wnioskodawca 

Firma WINDPROJEKT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., do Wójta Gminy 

Regnów, dokument ten stanowi załącznik nr 16  do niniejszego raportu. Pismo zawiera wyjaśnienia 

oraz doprecyzowanie zmian we wcześniej złożonym wniosku (data złożenia w UG Regnów 

28.04.2011 r.), dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 

przedsięwzięcia. Zgodnie z w/w pismem zmianie ulegnie przebieg drogi stanowiącej dojazd do 

fundamentu elektrowni oraz kierunek położenia placu manewrowego, miejsce posadowienia 

fundamentu projektowanej elektrowni nie zmieni się, Źródłem oddziaływania przedsięwzięcia jest 

turbina wiatrowa, na lokalizację której nie wpłynęła zmiana trasy drogi dojazdowej, co nie spowoduje 

zwiększenia obszaru oddziaływania inwestycji, jak i nie zmieni wcześniej określonego zakresu 

oddziaływania przedsięwzięcia, zakres działek, na których planowane jest powyższe przedsięwzięcie 

oraz dla których wyznaczony został obszar oddziaływania inwestycji pozostaje nie zmieniony. 

Wprowadzone zmiany zostały uwzględnione w niniejszym Raporcie. 
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1.2.  Przedmiot, podstawa prawna, cel i zakres opra cowania 
Przedmiot opracowania  

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest: 

Firma WINDPROJEKT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą 

przy ulicy Pięknej 24/26A/1, w Warszawie 

 

 Niniejsze opracowanie stanowi Raport oddziaływania na środowisko planowanego do 

realizacji przedsi ęwzięcia , polegającego na „Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami 

sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie 

niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz 

trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 

79/1 (zjazd z drogi), 51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd 

z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów”, powiat rawski, 

województwo łódzkie, która poprzez wykorzystanie siły wiatru dostarczać będzie uzyskaną energię do 

krajowego systemu energetycznego na terenie gminy Regnów. 

 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu infrastruktury elektroenergetycznej – 

budowli elektroenergetycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami.  

 

Cel i zakres opracowania  

 Celem dokumentacji jest określenie oddziaływania przedsięwzięcia na stan środowiska 

przyrodniczego i weryfikacja przewidzianych rozwiązań projektowych pod kątem zabezpieczenia 

środowiska przed zanieczyszczeniem. Głównym celem niniejszego Raportu  jest umożliwienie 

Inwestorowi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Uzyskanie przedmiotowej decyzji warunkuje przystąpienie do prac projektowych, 

wystąpienie o pozwolenie na budowę i w efekcie realizację zamierzonego przedsięwzięcia. Głównym 

zadaniem niniejszego opracowania jest określenie skutków, jakie inwestycja może spowodować 

w środowisku oraz zaproponowanie działań mających na celu zapobieganie, zmniejszenie lub 

kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko. 

 

W zakres opracowania wchodzi, właściwa dla obecnego etapu przygotowania inwestycji, jej 

charakterystyka zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227). W niniejszym Raporcie uwzględnione zostały 

następujące elementy:  

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 9 

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) powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

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

lub ewidencja zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. ad; 

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, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej 

technologii z technologią spełniająca wymagania, o których mowa w & 143 Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: 
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11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustalenie 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; 

12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi 

i szczegółowości w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie 

przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

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; 

16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano, opracowując niniejsze uzupełnienie; 

17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do 

każdego elementu raportu; 

18) nazwisko osoby lub osób sporządzających opracowanie 

19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia opracowania.  

 

 

Reasumując należy stwierdzić następujący zakres merytoryczny opracowania: 

• charakterystyka techniczno – technologiczna przedsięwzięcia, 

• opis elementów przyrodniczych środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, 

• identyfikacja przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko (m.in. 

oddziaływanie akustyczne, ochrona przed polem elektrycznym i polem magnetycznym, 

gospodarka odpadami), 

• opis wariantów planowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

• opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i zmniejszenie szkodliwych 

oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, 

• analizę konfliktów społecznych, 

• określenie wymaganych uzgodnień i decyzji. 

 

Podstawa prawna opracowania  

Przy sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko oparto się na następujących aktach 

prawnych regulujących zakres korzystania przez przedsięwzięcie z poszczególnych elementów 

środowiska i wymogi względem organów środowiska: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze 

zmianami);  
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• Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 roku 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); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst jednolity 

Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 133 poz. 935 ze zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2011 Nr 34, poz. 170 

ze zmianami);  

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 

132, poz. 622 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2011 Nr 32, poz. 159 ze zmianami);  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397); 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U.2011 Nr 2, poz.133); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U.2010 Nr 130, poz. 880); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu 

zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późniejszymi 

zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883); 

• Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie 

szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektroenergetycznego 

(w zakresie stref ochronnych); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2002 w sprawie określania urządzeń, 

w których mogły być wykorzystywane urządzenia substancje stwarzające szczególne 

zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 173, poz. 1416). 
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2. KLASYFIKACJA PRZEDSI ĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO 
I WYKORZYSTANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na 

środowisko  – przedmiotowa elektrownia wiatrowa zalicza się do inwestycji mogącej potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko i dla której sporządzenie raportu może być wymagane. 

W związku z powyższym Inwestor składając wniosek wystąpił do Wójta Gminy Regnów o  wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnym...”. Wójt Gminy 

Regnów - po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie 

Mazowieckiej (pismo znak: PPIS-ZNS/470/11/11 z dnia 31.03.2011 r.) oraz Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo znak: WOOŚ-II.4242.277.2011.MP2 z dnia 01.04.2011 r.) nałożył 

na Inwestora – firmę WINDPROJEKT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., 

z siedzibą przy ulicy Pięknej 24/26A/1, w Warszawie, obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami 

sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie 

niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz 

trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 

(zjazd z drogi), 51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd 

z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów”, powiat rawski, 

województwo łódzkie - załącznik nr 2 .  

 

W niniejszym Raporcie zostały również uwzględnione zmiany dotyczące „zmiany lokalizacji 

zjazdu z drogi do elektrowni wiatrowej umiejscowionej na działkach nr 51/1, 53 będącej częścią 

wnioskowanego zespołu turbin wiatrowych, który we wnioskowanym przedsięwzięciu umiejscowiony 

był na działkach 430, 319, 502 (zjazd z drogi)” – załącznik nr 16 . 

  
 

Do opracowania analizy oddziaływania inwestycji w zakresie poszczególnych elementów 

ochrony środowiska zastosowano ogólnie przyjęte wytyczne i normy. 

Opis stanu środowiska naturalnego i sposób zagospodarowania terenu na obszarze planowanego 

przedsięwzięcia oparto na wizji lokalnej, a także na dostępnej dokumentacji fizyczno - geograficznej 

rejonu przedsięwzięcia. Ponadto w toku sporządzania raportu korzystano również z publikacji 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w zakresie stanu zanieczyszczenia środowiska 

w rejonie przedsięwzięcia. 

 

 

 

 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 13 

W pracach nad Raportem wykorzystano nast ępujące materiały źródłowe:  

1. Mapa ewidencyjna terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję, 

2. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów na lata 

2009 – 2011, 

3. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, 

4. Polska Norma PN-ISO 9613-2 Akustyka; Tłumienie dźwięku podczas w propagacji 

w przestrzenie otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa, 

5. „Pole elektromagnetyczne w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych” 

M. Jaworski, Z. Wróblewski, 

6. “The electromagnetic compatibility and electromagnetic field implications for wind farming in 

Australia”, 

7. Obliczeniowy program komputerowy WindPro wersja 2.7.486, 

8. Lubośny Zbigniew, „Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym” WNT 2007, 

9. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w projektach 

unijnych w świetle wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008, 

10. Korzeniewski W., "Odległości ochronne w zabudowie i zagospodarowaniu terenu”. COIB, 

Warszawa 1998, 

11. Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, 

12. Tymczasowe wytyczne dotyczące ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze 

(wersja II, grudzień 2009), 

13. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – stan na 31.03.2011 r. – 

www.nid.pl, 

14. strona internatowa : www.pigeo.pl 

15. strona internetowa: www.psew.pl 

16. strona internetowa: www.nietoperze.pl 

17. strona internetowa www.oddzialywaniewiatrakow.pl 

18. informacje przekazane przez Inwestora. 

 

 

3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Teren, na którym planowana jest inwestycja polegająca na budowie trzech elektrowni wiatrowej 

zlokalizowany jest w gminie Regnów, nie charakteryzuje się on szczególnymi walorami 

krajobrazowymi lub przyrodniczymi. W szczególności teren ten nie koliduje z zabudową wiejską 

i istniejącą infrastrukturą drogową.  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami 

sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie 

niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz 
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trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 

79/1 (zjazd z drogi), 51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd 

z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów”, powiat rawski, 

województwo łódzkie. 

Inwestycja zlokalizowana będzie we wsi i gminie Regnów. Na północ od zabudowań gospodarskich 

Regnowa planowana jest budowa trzech turbin wiatrowych, trzy kolejne powstać mają na południe od 

tej miejscowości. Przez wieś przepływa niewielki ciek, który ciągnie się aż do Ossowic, gdzie ma 

ujście do rzeki Rylki. Badany teren jest raczej płaski, opadający lekko w kierunku cieku. Nieliczne 

i nieznaczne lokalne wyniesienia terenu porośnięte są na ogół przez drzewa gatunków 

lekkonasiennych takich jak sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata czy topola osika. W całej gminie 

Regnów przeważają tereny rolnicze, które zajmują 85% powierzchni. Słaba bonitacja gleb (IV-VI 

klasa) powoduje, że dominują tu uprawy zbóż oraz ziemniaków.  

 

W rejonie oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się: szkoły, szpitale, obiekty militarne, 

cmentarze, itp., tereny turystyczno – rekreacyjne, obszary ważne z punktu widzenia wartości 

kulturowo – historycznych lub naukowych oraz zasoby wód powierzchniowych istotne dla siedliska 

zwierząt. 

Projektowana elektrownia wiatrowa (trzy turbiny) wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie wprowadzi 

znaczących zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania gruntów, które nadal będą użytkowane 

rolniczo. Usytuowanie 3 turbin wiatrowych na tym terenie nie zmieni dotychczasowego rolniczego 

sposobu użytkowania gruntów. Wiatraki zostaną tak zlokalizowane, aby nie kolidowały ze strefami 

dróg oraz z zabudową zagrodową. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się zainstalowanie 

najnowocześniejszego typu turbin wyróżniających się niskim poziomem hałasu, wysokim 

bezpieczeństwem pracy oraz optymalnie dobraną mocą do warunków wiatrowych istniejących 

w obrębie gminy Regnów. 

 

Opis podstawowych parametrów technicznych elementów  projektowanych turbin wiatrowych  

oraz infrastruktury towarzysz ącej.  

W skład projektowanej inwestycji wejd ą nast ępujące obiekty: 

1) 3 turbiny wiatrowe, każda o mocy znamionowej do 2 MW (wariant realizacyjny), lub 3 turbiny 

wiatrowe, każda o mocy znamionowej do 3 MW (wariant alternatywny), 

2) trasa linii energetycznych kablowych SN 15 kV wraz z trzema stacjami kontenerowymi 

pomiarowymi położonymi przy elektrowniach, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, 

3) drogi dojazdowe - techniczne, plac manewrowy, zatoka postojowa. 
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Ad. 1 

Przedmiotowa elektrownia wiatrowa składać się będzie z trzech turbin wiatrowych każda o mocy 

maksymalnej do 2 MW (wariant realizacyjny). Wariant alternatywny przewiduje budowę trzech turbin 

wiatrowych każda o mocy maksymalnej do 3 MW. Na obecnym etapie projektowania inwestycji 

planuje się zamontowanie turbin wiatrowych firmy Vestas V 90 ka żda o mocy do 2 MW (wariant 

realizacyjny), lub w wariancie alternatywnym budowie trzech turbin wiatrowych firmy Vestas V 112 

każda o mocy do 3 MW, lub innej firmy o równoważnej mocy i porównywalnych parametrach 

technicznych (w tym akustycznych); nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie wyboru 

dostawcy turbin. Inwestor nie wyklucza, w przypadku uzyskania lepszego terminu dostawy i/lub 

korzystniejszej ceny, instalacji turbin innego producenta. Warunkiem dla zmiany marki turbin 

wiatrowych jest zapewnienie, że zmiana dostawcy turbin nie spowoduje pogorszenia warunków 

akustycznych przedstawionych w niniejszym opracowaniu – parametry emisji hałasu, w stosunku do 

parametrów technicznych uwzględnionych w obliczeniach i analizach wykonanych na potrzeby 

niniejszego dokumentu, nie ulegną pogorszeniu oraz dochowane zostaną wszystkie ustalone poziomy 

emisji hałasu. Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej typu Vestas V 90 o mocy  do 2 MW , został 

dołączona do niniejszego opracowania jako załącznik nr 4  (wariant realizacyjny), natomiast 

załącznik nr 5 przedstawia specyfikację techniczną turbiny wiatrowej typu Vestas V 112 o mocy do 

3 MW (wariant alternatywny). 

 

 

Tab. 1. Podstawowe parametry technicznej turbiny Vestas V 90  o mocy do 2 MW. 

VESTAS V90 2MW 

Średnica wirnika 90 m 

Powierzchnia omiatania 6362 m2 

Obroty nominalne 14,9 obr/min. 

Liczba łopat 3 

Regulacja mocy Toczenie /OptiSpeed 

Wysokość wieży 105 m 

Startowa prędkość wiatru 2,5 m/s 

Nominalna prędkość wiatru 13 m/s 

Wyłaczeniowa prędkość wiatru 25/21 m/s 

Generator Asynchroniczny z wirnikiem uzwojonym, 
pierścieniami ślizgowymi oraz systemem 

Przetwornika Vestas 
Nominalna moc wyjściowa 2000 kW 

Parametry robocze 50 Hz/ 60 Hz 690 V 

Przekładnia Dwie pozycje planetarne i jedna 
równoległa pozycja osiowa 

Poziom mocy akustycznej 104 dB(A) 

 

 

 

 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 16 

Tab. 2 Podstawowe parametry technicznej turbiny Vestas V 112  o mocy do 3 MW. 

VESTAS V112 3MW 

Średnica wirnika 112 m 

Powierzchnia omiatania 9852 m2 

Obroty nominalne 12,8 obr/min. 

Liczba łopat 3 

Regulacja mocy Toczenie /OptiTip 

Wysokość wieży 119 m 

Startowa prędkość wiatru 3 m/s 

Nominalna prędkość wiatru 12 m/s 

Wyłączeniowa prędkość wiatru 25 m/s 

Generator Asynchroniczny  

Nominalna moc wyjściowa 3000 kW 

Parametry robocze 50 Hz/ 60 Hz 690 V 

Przekładnia Dwie pozycje planetarne i jedna 
równoległa pozycja osiowa 

Poziom mocy akustycznej dla prędkości 
wiatru 10:25 m/s 

106,5 dB(A) 

 

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest możliwe określenie konkretnych wymiarów stopy 

fundamentowej1 - wstępnie założono, iż fundament każdej planowanej turbiny będzie posiadał 

przekrój kołowy lub kwadratowy o powierzchni do 600 m2. 

Z rolniczego użytkowania na trwałe wyłączone zostaną jedynie tereny posadowienia fundamentów 

elektrowni wraz z placami manewrowymi, zatokami postojowymi i prowadzącymi do nich drogami 

dojazdowymi. Szacunkowa powierzchnia terenu czasowo wyłączonego z użytkowania rolniczego 

(etap budowy) wynosić będzie ok 2500 m2, natomiast powierzchnia terenu na stałe wyłączona 

z użytkowania rolniczego – ok. 2000 m2 (w przeliczeniu na 1 turbinę wiatrową).  

 
Ad.2 

Energia przesyłana będzie z wykorzystaniem projektowanych stacji transformatorowych zdawczo – 

odbiorczych średniego napięcia 15 kV i projektowanych linii kablowych, które włączone będą do sieci 

elektroenergetycznej w polu liniowym rozdzielni średniego napięcia 15 kV GPZ – u. 

Wyprowadzenie mocy z elektrowni wiatrowej odbywać się będzie poprzez projektowane linie kablowe 

podziemne SN, napięcie znamionowe do 30 kV prowadzonymi na głębokości ok. 1,2 m p.p.t.  

Projektowane turbiny wyposażone będą w transformator 0,69/15 kV (napięcie robocze na uzwojeniu 

pierwotnym transformatora 690 V, napięcie robocze na uzwojeniu wtórnym transformatora 15 kV). Na 

obecnym etapie procesu inwestycyjnego zakłada się dwie możliwe lokalizacje: 

1) w gondoli każdej turbiny wiatrowej 

2) na powierzchni terenu obok wieży każdej z projektowanych turbin. 

Powyższe informacje zostaną dokładnie ustalone na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.  

 

                                                 
1 Dokładne wielkości liczbowe dotyczące wielkości stopy fundamentowej zostaną ustalone na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę po wykonaniu odpowiednich badań dotyczących nośności gruntu 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 17 

Ad. 3 

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną drogi dojazdowe do projektowanych turbin 

wiatrowych (tj. niwelacje terenu, nawiezienie materiału i ukształtowanie profilu drogi). 

 

W załączniku nr 16  do niniejszego Raportu została dokładnie opisana zmiana przebiegu drogi 

stanowiącej dojazd do turbiny wiatrowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 53. Opis zmiany jest 

następujący: 

Przed zmian ą: - dojazd do elektrowni zlokalizowanej na działce 53 położonej w obrębie miejscowości 

Regnów planowano z drogi o nr ewid. 502 obręb miejscowości Kazimierzów, z tymczasowym łukiem 

zjazdowym umieszczonym na działce o nr ewid. 319 obręb miejscowości Kazimierzów, dalsza trasa 

dojazdu biegła na odcinku długości ok. 100 m drogą gruntową o szerokości ok. 3,5 m, nr ewid. 

430 obręb miejscowości Kazimierzów, nastąpiło załamanie drogi kierunku południowym w działkę 

o nr ewid. 53, 51/1 łuk tymczasowy o promieniu skrętu r 40, dalsza część drogi przebiegała w linii 

prostej przy wschodniej granicy działki nr ewid. 51/1, obręb miejscowości Regnów do fundamentu 

elektrowni wiatrowej. 

Po zmianie: -  planowany jest zjazd z drogi nr ewid. 79/1 obręb miejscowości Regnów, tymczasowy 

łuk zjazdowy o promieniu skrętu r 40 przy zachodniej granicy działki o nr ewid. 53 obręb miejscowości 

Regnów, droga dojazdowa biegła będzie w linii prostej wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 53, 

obręb miejscowości Regnów, na ostatnim odcinku o długości ok. 85 m, przebiegać będzie przez 

działkę nr 51/1 obręb miejscowości Regnów. 

 

Drogi wewnętrzne prowadzące do turbin wiatrowych o nr EW1 oraz EW2 umiejscowionych na 

działkach o nr ewid. 26, 28, nie uległy zmianie.  

 

Do projektowanej wieży zostaną doprowadzone utwardzone trwale drogi wewnętrzne: 

  - droga wewnętrzna prowadząca do EW1 i EW2 umiejscowionej na działkach o nr ewid. 26, 28 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid. 26, 28 i połączona będzie z istniejąca drogą o nr 

ewid. 79/1, 

- droga wewnętrzna prowadząca do EW3 umiejscowionej na działce o nr ewid. 51/1, 53 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid., 53, 51/1, i połączona będzie z istniejącą drogą 

o nr ewid. 79/1. 

Przewiduje się wykonanie łuków, placów manewrowych oraz zatok postojowych. Place manewrowe 

i zatoki postojowe – stałe. 

Drogi wewnętrzne z placami i łukami będą wykonane z kamienia o różnym uziarnieniu i grubości 

warstwy zależnej od warunków gruntowych i stosownie zagęszczonej. Szerokość dróg dojazdowych 

do turbiny wynosić będzie ok. 4,5 – 5,0 m. Wymiary placu manewrowego: 25 m x 40 m. Wymiary 

zatoki postojowej: 4,5 m x 18,6 m. 

W przypadku kolizji dróg z rowami śródpolnymi, przewiduje się wykonanie przejazdów 

uwzględniających zachowanie prawidłowego przepływu wody. 
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3.1.  Lokalizacja oraz uwarunkowania wynikaj ące ze stanu zagospodarowania 
terenu 

  
Przedmiotowe turbiny wiatrowe (3 sztuki), oraz elementy niezbędnej infrastruktury zostaną 

rozmieszczone na terenach wydzielonych w ewidencji gruntów w obrębie miejscowości Regnów oraz 

Kazimierzów, w gminie Regnów, w powiecie rawskim, województwa łódzkiego.  

 

W piśmie, znak: RIZN.6040.5.2011 z dnia 17.05.2011 r., wydanego przez Urząd Gminy w Regnowie, 

dotyczącego uzyskania opinii o klasyfikacji akustycznej działek nr ewid..: 26, 28 obręb Regnów, 

51/1, 53 obręb Kazimierzów, oraz terenów przylegających do tych działek informuje się, że dla tych 

obszarów występuje sytuacja prawna braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 

80, poz. 717 z późn. zm.).  

Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008, 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) określono 

faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycyjnego oraz standardy jakości 

środowiska akustycznego najbliżej położonych terenów usytuowanych w przewidywanym 

(potencjalnym) zasięgu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia objętego obowiązkiem 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na: „Budowie linii 

energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych 

pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych 

z placami manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 

(oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi), 51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości 

Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina 

Regnów”, powiat rawski, województwo łódzkie. 

 

Charakterystyka terenów, na których zlokalizowane b ędzie przedsi ęwzięcie:  

- działka nr ewid. 26, obręb Regnów, użytkowana jest jako tereny rolne dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

- działka nr ewid. 28, obręb Regnów, użytkowana jest jako tereny rolne dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

- działka nr ewid. 51/1, obręb Regnów, użytkowana jest jako tereny rolne dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

- działka nr ewid. 53, obręb Regnów, użytkowana jest na głębokości ok. 100 m od południowej granicy 

działki jako tereny zabudowy zagrodowej, dla której dopuszczalny poziom hałasu zgodnie 

z w/w rozporządzeniem wynoszą: dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej – 45 dB(A),  

dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A);  pozostała część tejże działki to tereny 

rolne, dla których nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu. 
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Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół plano wanej inwestycji:  

- tereny położone na wschód, zachód, północ i południe od inwestycji zlokalizowanej na działce 

nr ewid. 26, 28, obręb Regnów wykorzystywane są jako tereny rolne, dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu. Najbliżej zlokalizowany teren chroniony akustycznie – teren 

zabudowy zagrodowej na działce nr ewid. 35, obręb Regnów dla których dopuszczalne poziomy 

hałasu zgodnie z w/w rozporządzeniem wynoszą: dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej 

45 dB(A),  dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A)  – zlokalizowany jest 

w odległości ok. 450 m od miejsca posadowienia najbliżej usytuowanej turbiny wiatrowej. 

-  tereny położone na wschód, zachód, północ i południe od inwestycji zlokalizowanej na działce 

nr ewid.51/1, 53, obręb Regnów wykorzystywane są jako tereny rolne, dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu. Najbliżej zlokalizowany teren chroniony akustycznie – teren 

zabudowy zagrodowej na działce nr ewid. 53, obręb Regnów dla których dopuszczalne poziomy 

hałasu zgodnie z w/w rozporządzeniem wynoszą: dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej 

45 dB(A),  dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A)  – zlokalizowany jest 

w odległości ok. 725 m od miejsca posadowienia najbliżej usytuowanej turbiny wiatrowej. 

Niniejsze pismo – opinia o klasyfikacji akustycznej, stanowi załącznik nr 3  do niniejszego 

opracowania. 

 
Lokalizacja trzech turbin wiatrowych typu VESTAS V 90 każda o mocy  do 2 MW (wariant 

realizacyjny), oraz lokalizacja - w tym samym miejscu jak w powyższym wariancie -  trzech turbin 

wiatrowych typu VESTAS V 112 każda o mocy  do 3 MW (wariant alternatywny), uzależniona była 

od wykonywanych w trakcie prowadzonego procesu oddziaływania na środowisko, analiz 

uwarunkowań społecznych i przyrodniczych. W tabeli poniżej zestawiono lokalizację omawianych 

turbin wiatrowych wybranej do realizacji w ramach projektowanego przedsięwzięcia (w zależności od 

wariantu). 

Tab.3 Rozmieszczenie turbin w ramach planowanej do realizacji inwestycji, w zależności od 
wybranego wariantu. 

Oznaczenie 
turbiny  

Numer 
ewid. 
działki  

Współrzędne geograficzne W 
układzie WGS/84 

 

Obręb 

 

Gmina 
Dł. geogr. Szer.geogr. 

Wariant I - realizacyjny  = Wariant II - alternatywny  

1 51/1,53 20o22’50,71’’ 51o45’35,06’’ Regnów Regnów 

2 26 20o22’20,07’’ 51o45’22,32’’ Regnów Regnów 

3 28 20o22’19,05’’ 51o45’36,85’’ Regnów Regnów 

 

1 51/1,53 20o22’50,71’’ 51o45’35,06’’ Regnów Regnów 

2 26 20o22’20,07’’ 51o45’22,32’’ Regnów Regnów 

3 28 20o22’19,05’’ 51o45’36,85’’ Regnów Regnów 
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W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej elektrowni wiatrowej nie występują obszary cenne 

z punktu widzenia przyrodniczego i zabytkowego. Obszary, na którym zostaną zlokalizowane trzy 

turbiny stanowią przede wszystkim grunty wykorzystywane rolniczo (większość areału stanowią grunty 

orne znajdujące się pod uprawami o różnym charakterze), co oznacza, iż pokrycie roślinne i jego 

struktura są silnie przekształcone antropogenicznie. Roślinność występująca na tym terenie jest 

charakterystyczna jak dla agrocenoz. 

 

3.2.  Warunki u żytkowania terenu w fazach budowy i eksploatacji 

W ramach planowanej inwestycji na etapie budowy w pierwszej kolejności wykonane zostaną 

drogi dojazdowe do projektowanych turbin wiatrowych (tj. niwelacje terenu, nawiezienie materiału 

i ukształtowanie profilu drogi). Do wież zostaną doprowadzone utwardzone trwale drogi wewnętrzne. 

Droga wewnętrzna prowadząca do EW1 i EW2 umiejscowionej na działkach o nr ewid. 26, 28, 

połączona będzie z istniejącą drogą o nr ewid. 79/1. Natomiast droga wewnętrzna prowadząca do 

EW3 umiejscowionej na działce o nr ewid. 51/1, 53 połączona będzie z istniejącą drogą o nr ewid. 

79/1. Przewiduje się wykonanie łuków, placów manewrowych oraz zatok postojowych. Place 

manewrowe oraz zatoki postojowe – stałe. W przypadku kolizji dróg z rowami śródpolnymi, przewiduje 

się wykonanie przejazdów uwzględniających zachowanie prawidłowego przepływu wody. 

 

Po zakończeniu realizacji drogi wewnętrzne zostaną dopuszczone do ogólnego użytkowania. Inwestor 

planuje utwardzenie dróg wewnętrznych z placami i łukami kamieniem o różnym uziarnieniu i grubości 

warstwy zależnej od warunków gruntowych i stosownie zagęszczonej; szerokość dróg dojazdowych 

do poszczególnych turbin wynosić będzie od ok. 4,5 -  5,0 m. 

W następnej kolejności wykonana zostanie niwelacja terenu pod lokalizację elektrowni i w obrębie 

placów montażowych, a następnie wykopy pod fundamenty projektowanych turbin wiatrowych. Na 

obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest możliwe określenie konkretnych wymiarów stopy 

fundamentowej2 - wstępnie założono, iż fundament planowanych turbin będzie posiadał przekrój 

kołowy lub kwadratowy o powierzchni do 600 m2(każda).  

Kolejny etap prac dotyczyć będzie wylewania fundamentów, a po ich związaniu (utwardzeniu) 

wykonany zostanie montaż właściwej konstrukcji elektrowni. Materiał użyty do budowy fundamentów 

turbin wiatrowych stanowić będzie głównie beton oraz zbrojenie stalowe. Dokładne informacje 

dotyczące rodzajów materiałów użytych do budowy fundamentu pod elektrownie wiatrową (trzy 

turbiny) zostanie dokładnie określone na dalszym etapie postępowania administracyjnego (uzyskanie 

pozwolenia na budowę). 

 

Tereny objęte pracami ziemnymi i montażowymi zostaną wyłączone z użytkowania rolniczego na czas 

trwania tych prac. Po wykonaniu prac montażowych tereny wokół elektrowni zostaną zrekultywowane 

                                                 
2 Dokładne wielkości liczbowe dotyczące wielkości stopy fundamentowej zostaną ustalone na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę po wykonaniu odpowiednich badań dotyczących nośności gruntu 
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i przywrócone do użytkowania rolniczego. Z rolniczego użytkowania na trwałe wyłączone zostaną 

jedynie tereny posadowienia fundamentów elektrowni wraz z placami manewrowymi, zatokami 

postojowymi i prowadzącymi do nich drogami dojazdowymi.  

Na obszarze bezpośredniej lokalizacji turbin wiatrowych zostanie zlikwidowana pokrywa 

glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną fundamenty 

i drogi dojazdowe umożliwiające dowóz wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, nastąpią 

nieodwracalne zmiany w podłożu. Natomiast miejsca wykopu i powstały odkład ziemi pod dźwig oraz 

place montażowe będą zmianą krótkotrwałą, która po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócona 

do stanu pierwotnego. Do tego celu posłuży wierzchnia warstwa urodzajnej gleby tzw. humus, który 

podczas prac zostanie zdjęty i złożony w pryzmie na terenie budowy. To samo dotyczy ziemi 

z wykopów, która w końcowym etapie budowy posłuży do zagęszczania i zasypywania powstałych 

wykopów. Nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony poza teren inwestycji i zagospodarowany 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

Zarówno humus jak i część ziemi z wykopów w myśl art. 4 ust. 1a ustawy o odpadach nie 

będzie klasyfikowana jako odpad. Część ziemi z wykopów oraz elementów budowlanych 

i konstrukcyjnych powstających podczas prac montażowych nie będzie potrzebna w miejscu 

inwestycji, bądź nie będzie spełniała wymagań technicznych, dlatego też w myśl „nowej” definicji 

zawartej w w/w ustawie stanie się odpadem. 

Ingerencję w grunt spowoduje też wykonanie linii kablowej. Będzie to jednak ingerencja czasowa, 

gdyż po ułożeniu kabla wykop zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem 

układu warstw gruntowych. 

Na terenie bezpośredniej lokalizacji elektrowni, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy 

gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na szatę 

roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym. Na terenie bezpośredniej lokalizacji 

elektrowni wiatrowej tj. w miejscu fundamentów będą zlikwidowane aktualnie występujące uprawy 

rolne. Na terenie projektowanych prac budowlano - drogowych nie będzie zagrożona roślinność 

drzewiasta i krzewiasta, bowiem znajduje się ona w znacznej odległości. Przedmiotowe trzy turbiny 

wiatrowe nie będzie zagrażać istniejącej szacie roślinnej, a ich budowa nie będzie w istotny sposób 

ingerować w ten obszar.  

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla 

wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie 

prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed 

wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego (dźwigi, koparki, itp.). Przy właściwej organizacji 

pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych 

zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego będzie mało prawdopodobne. 
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Aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwa, dodatkowo należy zwrócić uwagę na to ażeby: 

- wykonywanie wykopów ziemnych odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne 

ograniczały się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych 

wód opadowych do warstwy wodonośnej, 

- sprzęt używany do prac był sprawny (bez wycieków paliwa i olejów), 

- materiały użyte do budowy nie wchodziły w reakcje, które powodowałyby zanieczyszczenie wód 

podziemnych, 

- bezwzględnie wprowadzić zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt. 

 
Na etapie eksploatacji trzech turbin wiatrowych jedyne istotne zagrożenie dla środowiska 

wodno - gruntowego to wyciek oleju z transformatora (urządzenie stanowiące element infrastruktury 

towarzyszącej turbiny wiatrowej). Jednym z możliwych zabezpieczeń w przypadku zastosowania 

transformatorów olejowych jest np. szczelna misa olejowa umożliwiająca zatrzymanie całej objętości 

oleju (na wypadek np. pęknięcia kadzi); innym rozwiązaniem jest stosowanie obudów dwuściennych 

transformatorów. 

 

 3.3.  Główne cechy charakterystyczne procesów prod ukcyjnych 

 Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmować się będzie produkcją energii elektrycznej 

pozyskiwanej z wiatru. Jest to odnawialne, czyste źródło energii. 

W świetle wyczerpujących się zasobów naturalnych, rosnących cen paliw kopalnych oraz coraz 

większej świadomości ekologicznej, rosnącą popularność zyskują alternatywne źródła energii, przede 

wszystkim energetyka wiatrowa. Łączna moc farm wiatrowych pod koniec 2008 r. na świecie wyniosła 

ok. 121 GW, oznacza to ponad 20 - krotny przyrost od 1996 roku. 

 

W ostatnich latach miał miejsce znaczący wzrost zainstalowanych mocy farm wiatrowych w Polsce, 

który pomiędzy 2000 r. a IX 2009 r. – zwiększył się ponad 166 razy. O dynamicznym rozwoju 

świadczy też fakt przyłączenia urządzeń o łącznej mocy 206 MW pomiędzy 2007 r. a 2008 r. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że Polska przyjęła na siebie zobowiązania produkcji 15 % 

energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. 

Wynikają one między innymi z wdrażania Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

Podstawa prawna:  

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

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca a jednocześnie uchylająca 

dyrektywy: 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

- Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady. 
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 Przedmiotowa elektrownia wiatrowa składać się będzie z trzech turbin wiatrowych każda 

o mocy maksymalnej do 2 MW (wariant realizacyjny). Wariant alternatywny przewiduje budowę trzech 

turbin wiatrowych każda o mocy maksymalnej do 3 MW. Na obecnym etapie projektowania inwestycji 

planuje się zamontowanie turbin wiatrowych firmy Vestas V 90 ka żda o mocy 2 MW (wariant 

realizacyjny), lub w wariancie alternatywnym budowie trzech turbin wiatrowych firmy Vestas V 112 

każda o mocy 3 MW, lub innej firmy o równoważnej mocy i porównywalnych parametrach 

technicznych (w tym akustycznych); nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie wyboru 

dostawcy turbin. Inwestor nie wyklucza, w przypadku uzyskania lepszego terminu dostawy i/lub 

korzystniejszej ceny, instalacji turbin innego producenta. Warunkiem dla zmiany marki turbin 

wiatrowych jest zapewnienie, że zmiana dostawcy turbin nie spowoduje pogorszenia warunków 

akustycznych przedstawionych w niniejszym opracowaniu – parametry emisji hałasu, w stosunku do 

parametrów technicznych uwzględnionych w obliczeniach i analizach wykonanych na potrzeby 

niniejszego dokumentu, nie ulegną pogorszeniu oraz dochowane zostaną wszystkie ustalone poziomy 

emisji hałasu.  

 
Typowa turbina wiatrowa stosowana w energetyce zawodowej składa się z wirnika i gondoli 

umieszczonych na wieży o konstrukcji stalowej, kratowej lub rurowej. Najważniejszą częścią 

elektrowni wiatrowej jest wirnik, w którym dokonuje się zamiana energii wiatru na energię 

mechaniczną. Osadzony jest on na wale, poprzez który napędzany jest generator. Wirnik obraca się 

najczęściej z prędkością 8 - 19 obr/min (zastosowane zostaną turbiny wolnoobrotowe), natomiast 

typowy generator asynchroniczny wytwarza energię elektryczną przy prędkości ponad 1500 obr/min. 

Najczęściej spotyka się wirniki trójpłatowe, zbudowane z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. 

W piaście wirnika umieszczony jest serwomechanizm pozwalający na ustawienie kąta nachylenia 

łopat (skoku). Gondola musi mieć możliwość obracania się o 360 stopni, aby zawsze można ustawić 

ją pod wiatr. W związku z tym na szczycie wieży zainstalowany jest silnik, który poprzez przekładnię 

zębatą może ją obracać na podstawie wskazań własnej stacji meteorologicznej usytuowanej 

w gondoli. Pracą mechanizmu ustawienia łopat, i kierunkowania elektrowni zarządza układ 

mikroprocesorowy na podstawie danych wejściowych (np. prędkości i kierunku wiatru). Ponadto 

w gondoli znajdują się: łożyska, układy smarowania oraz hamulec zapewniający zatrzymanie wirnika 

w sytuacjach awaryjnych i przy wietrze przekraczającym 25 m/s.  

 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się instalację trzech turbin wiatrowych, każda o wysokość 

wieży do 105 m oraz średnicy wirnika do 90 m – wariant realizacyjny. Natomiast podstawowe 

parametry techniczne turbin przewidzianych w wariancie alternatywnym to: instalacja trzech turbin 

wiatrowych, każda o wysokość wieży do 119 m oraz średnicy wirnika do 112 m. 

 

Energia elektryczna wytworzona przez turbiny wiatrowe będzie przesyłana poprzez podziemną sieć 

kablową średniego napięcia (15 kV) do rozdzielni 15 kV stacji elektroenergetycznej GPZ – u. 

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa ruchu lotniczego turbiny wiatrowe będą miały zainstalowane 

na gondoli przeszkodowe światła sygnalizujące. 
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3.4.  Wysoko ść turbiny wiatrowej, a przeszkody lotnicze. 
 

Przewidywana całkowita maksymalna wysoko ść omawianych do instalacji trzech turbin 

wiatrowych, w zależności od wariantu jest następująca: 

� Wariant realizacyjny  – całkowita max. wysokość (wysokość piasty – do 105 m + połowa 

średnicy wirnika – do 45 m)  wynosi ć będzie od 150 - 155 m,  

� Wariant alternatywny – całkowita max. wysokość (wysokość piasty – do 119 m + połowa 

średnicy wirnika – do 56 m)  wynosi ć będzie od 175 - 180 m   

 
W przypadku gdy całkowita wysokość turbiny wiatrowej przekracza 100 m – tak jak to jest 

w omawianych przypadkach - należy ją uznać jako przeszkodę lotniczą i wówczas należy wziąć pod 

uwagę opinię Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Przeszkodami lotniczymi są 

sztuczne, wysokie przedmioty terenowe na całym obszarze Polski uznane przez organ nadzoru nad 

lotniskami, za przeszkody lotnicze. Organem decydującym jest Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony 

Powietrznej, a w jego ramach Szefostwo Infrastruktury Lotniskowej. Elektrownie wiatrowe jako 

elementy stanowiące wysokie przedmioty terenowe podlegają zakwalifikowaniu do zbioru obiektów, 

dla których w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy wystąpić o uzgodnienie w zakresie 

przeszkód lotniczych zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku 

w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193).  

Typowe oznaczenie przeszkodowe elektrowni wiatrowych wymagane zarówno przez SIL jak i GILC 

obejmuje oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne. 

 
Jako dzienne oznakowanie przeszkodowe  elektrownie wiatrowe będą mieć zewnętrzne końce 

śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty 

śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (trzy koloru czerwonego lub pomarańczowego i dwa 

białego). Pasy skrajne nie będą koloru białego.  

 
Jako oznakowanie nocne  przyjmuje się umieszczenie świateł średniej intensywności koloru 

czerwonego na szczycie gondoli. 

 

 

Tab.4. Charakterystyka świateł przeszkodowych dla elektrowni wiatrowej stosowanych jako 

oznakowanie nocne. 

 
 

Typ światła 

 
 

Kolor 

 
Typ sygnałów/ 
częstotliwo ść 

błysków 

Największa intensywno ść wiązki 
świetlnej (Cd) przy luminacji tła 

50 cd/m 2 i powy żej poni żej 50 
cd/m 2 

1 2 3 4 5 

 
średniej intensywności 

typu B 

 
czerwony 

 
błyskowy                    

20 – 60/min 

 
2 000 ± 25 % 

 
2 000 ± 25% 
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3.5.  Przewidywana ilo ść wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw 
oraz energii  

 

Etap budowy  

Największe zużycie materiałów konstrukcyjnych pojawia się w fazie budowy. W przeliczeniu na jedną 

elektrownię wiatrową zużycie betonu do konstrukcji fundamentów szacuje się na około 500 - 700 m  3, 

zużycie stali zbrojeniowej wynosi średnio od 40 do 60 ton  3.  

Zapotrzebowanie na materiały konstrukcyjne (piasek stabilizowany cementem, podsypka 

piaskowocementowa, żwir, beton cementowy, kruszywo łamane, tłuczeń kamienny itp.) do budowy lub 

modernizacji dróg dojazdowych zostanie szczegółowo oszacowane na etapie uzyskiwania pozwolenia 

na budowę. 

Ponadto, występować będzie typowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn 

wykorzystywanych w czasie budowy. 

 

Etap eksploatacji  

Elektrownie wiatrowe to urządzenia bezobsługowe nie wymagające zasilania w wodę. W trakcie 

funkcjonowania farmy wiatrowej i infrastruktury towarzyszącej będą powstawać niewielkie ilości 

odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych np. oleje przekładniowe. Na 

dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie określić dokładnych ilości w/w surowców jakie będą 

wykorzystywane na potrzeby serwisowania. 

 
Etap likwidacji  

Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia wody, surowców, materiałów, paliw i energii na 

etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Możliwe zużycie wody wiązać się będzie wyłącznie 

z potrzebami socjalno - bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów. Ponadto, jak 

w przypadku wszystkich działań związanych z pracą maszyn (dźwigów, samochodów, etc.), 

występować będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do ich napędu. 

 

4.  OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA  

4.1.  Rzeźba terenu i budowa geologiczna 4. 

Gmina Regnów położona jest w południowej części powiatu rawskiego, usytuowanego w centralnej 

Polsce, w pobliżu aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Pod względem fizycznogeograficznym obszar 

gminy należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich zaliczanych do niżu środkowoeuropejskiego. 

Wyniesienia rawskie, na których terenie znajduje się gmina, to fragment Niziny 

Północnomazowieckiej. 

 

                                                 
3 Powyższe wielkości zostaną dokładnie ustalone na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę  
4 Źródło: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów na lata 2009 - 2012 
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Krajobraz gminy Regnów określić można jako krajobraz staroglacjalny równin peryglacjalnych i ostańców 

peryglacjalnych (starych moren, kemów i ozów). Jest to krajobraz typowo nizinny. Morfologicznie obszar 

gminy został ukształtowany przez zlodowacenie środkowopolskie. Dominuje tu morena denna, stosunkowo 

płaska, dodatkowo wyrównana przez procesy peryglacjalne w okresach późniejszych. Obszar wysoczyzny 

rawskiej wznosi się na wysokości 150 – 180 m n.p.m. Teren jest lekko falisty, a spadki terenu nie 

przekraczają 2 – 5 %, bez wyraźnego kierunku nachylenia. Najniżej położone tereny znajdują się 

w miejscowości Podskarbice Szlacheckie, a najwyżej położonym punktem w gminie jest wzniesienie 

(180,10 m n.p.m.) w pobliżu miejscowości Rylsk Mały. Opisana rzeźba terenu to równina denundacyjna, 

pochodzenia peryglacjalno - denudacyjnego.  

Dominującą rolę w budowie geologicznej terenów gminy odgrywają utwory czwartorzędowe, 

neoplejstoceńskie. Mają one podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby powierzchni 

tych terenów. Osiągają miąższość w granicach 30 - 70m i są to głównie osady o genezie lodowcowej  

i wodnolodowcowej. Seria czwartorzędu składa się generalnie z dwóch kompleksów glin zwałowych, 

deponowanych w okresie zlodowaceń południowopolskich (starsze, niższe) oraz zlodowaceń 

środkowopolskich (młodsze, wyższe). Rozdziela je seria piaszczysto-żwirowa akumulowana 

w interglacjale wielkim. Ponad młodszym kompleksem glin zwałowych zalega pokrywa aluwialna 

akumulowana w okresie zlodowacenia Wisły, a w dolinach rzecznych – utwory akumulacji rzecznej 

eo- i mezoholocenu. 

Utwory powierzchniowe terenów to głównie piaski gliniaste, gliny piaszczyste  

i gliny zwałowe moreny dennej stadiału Pilicy. 

 

4.2.  Warunki klimatyczne i meteorologiczne 

Według podziału Polski na regiony klimatyczno – rolnicze gmina Regnów położona jest w regionie 

Mazowiecko - Podlaskim. Klimat tego regionu jest pod wpływem kontynentalnym, charakteryzującym się 

dość znacznymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza, dość późną i stosunkowo krótką wiosną,  

a także długim latem i długą chłodną zimą. 

 

Jako wyznaczniki mo żna przyj ąć nast ępujące warto ści:  

- średnia temperatura powietrza w miesiącu styczniu:  – 2,8oC,  

- średnia temperatura powietrza w miesiącu lipcu:  +18oC.  

- czas trwania zimy: 92 dni, lata  -  97 dni.  

- liczba dni z szatą śnieżną: 75 dni, 

- suma opadów atmosferycznych:  520 mm, 

- ilość dni słonecznych, pogodnych w roku:  55 dni, pochmurnych:  118 dni 

- najbardziej intensywne opady występują w miesiącach VI-VIII. 
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Warunki klimatyczne panuj ące na obszarze gminy okre śla si ę jako wzgl ędnie korzystne  

w zakresie potrzeb gospodarczych. Do elementów klim atu, które uznaje si ę za sprzyjaj ące 

rozwojowi obszarów zalicza si ę: 

- warunki solarne wyróżniające się wysokim usłonecznieniem (z roczną sumą całkowitego 

promieniowania słonecznego - 86,3 kcal/cm2, ze wskaźnikiem usłonecznienia względnego 

średnio w roku - 37%), stosunkowo dużą ilością dni pogodnych (miesięcznie 6,6), stosunkowo 

małym zachmurzeniem, 

- warunki termiczne charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem termicznym (23OC), 

stosunkowo długim okresem bezmroźnym w roku (231 dni), 

- długi okres wegetacyjny - 214 dni, przy długim lecie oraz krótkiej lub średniej zimie. 

 

Za niekorzystne, z punktu widzenia potrzeb gospodar czych, a w szczególno ści potrzeb 

rolniczej działalno ści, nale ży uznawa ć następujące czynniki klimatyczne:  

- niedobór opadów atmosferycznych, wyrażający się średnioroczną sumą opadów 

atmosferycznych od 550 mm do 600 mm, niską - średnioroczną sumą dni z opadem (135,7) 

a także wysoką częstotliwością występowania ciągów bezopadowych (okresów posusznych), 

- wysoka wartość rocznej sumy parowania terenowego, co jest również przyczyną okresowych 

deficytów wody w glebie (rocznie od 500 do 520 mm). 

W regionie dominują wiatry z sektora zachodniego (16,8 %), południowo wschodniego (11,8 %) oraz 

południowo - zachodniego (11,1 %). Są to jednocześnie wiatry najsilniejsze, ponieważ ich prędkość 

średnia ważona wynosi ok. 4,2 m/s. Najrzadziej występują wiatry północno-wschodnie (3,7 %)  

i północne (4,7 %). Są to wiatry słabsze, których prędkość średnia ważona wynosi odpowiednio 

3,1 m/s i 3,4 m/s.  

 

W obszarach dolinnych niekorzystne z punktu widzenia środowiska zamieszkania, są warunki 

wilgotnościowe; większe jest prawdopodobieństwo występowania przymrozków przygruntowych 

i inwersji temperatury, również częstsze są przypadki zaleganie chłodnego i wilgotnego powietrza oraz 

mgieł.  

 

4.3.  Stan jako ści powietrza atmosferycznego 

Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Regnów stanowią lokalne kotłownie, 

paleniska domowe oraz transport samochodowy. Brak większych zakładów na terenie gminy Regnów 

powoduje, że stężenia substancji zanieczyszczających powietrze są niższe od dopuszczalnych.  

  

W wyniku dokonanej oceny stwierdzane były  klasy A  dla poszczególnych zanieczyszczeń. Wyjątek 

stanowi ponadnormatywny poziomem stężenia ozonu  stwierdzony w całym województwie łódzkim 

oraz przekroczenie wartości dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 w strefie skierniewicko – łowickiej. 

Należy jednak uwzględnić, że ocenianej strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna  
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z najmniej korzystną klasą wynikową w danej strefie. Z danych WIOŚ w Łodzi wynika, że w strefie 

skierniewicko - łowickiej obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu 

ograniczał się do ścisłego centrum miasta Brzeziny z silnym ruchem kołowym (wzdłuż trasy 

tranzytowej).  

 

Ze względu na ponadnormatywny poziom stężenia ozonu, podobnie jak w latach ubiegłych cały 

obszar województwa łódzkiego zaklasyfikowany został do klasy C  (według obowiązujących obecnie 

zapisów w ustawie Prawo ochrony środowiska, wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza).  

 

Należy wziąć pod uwagę szerszą skalę zjawiska zarówno w Polsce i innych krajach Europy. Problem 

zbyt wysokich wartości stężenia ozonu wymaga działań o charakterze ogólnokrajowych programów 

naprawczych, w oparciu o współpracę międzynarodową w ramach Unii Europejskiej. 

 

Natomiast działania proekologiczne prowadzone przez gminę powinny ograniczyć emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery. Istotne znaczenie dla poprawy czystości powietrza będą miały również  

takie działania jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła, korzystanie z paliw 

ekologicznych.    

 

4.4.  Wody powierzchniowe. 

Obszar gminy Regnów położony jest w obrębie zlewni Bzury (II rzędu), w podzlewni rzeki Rawki 

(III rzędu). Przez teren gminy przepływa rzeka Rylka, będąca prawym dopływem rzeki Rawki; drugim 

większym ciekiem wodnym jest kanał  Regnów – Ossowice, który uchodzi do rzeki Rylki.  

Poza wymienionymi wyżej ciekami wodnymi na terenie gminy znajdują się także inne, niewielkie 

i nieliczne naturalne cieki wodne, których wody bezpośrednio i pośrednio zasilają kanał i rzekę Rylkę. 

Występujące na terenie gminy naturalne zbiorniki mają niewielką powierzchnię i pojemność oraz 

charakter niedużych stawów, oczek wodnych i starorzeczy.  

 

4.5.  Wody podziemne 

Gmina Regnów, jak i cały powiat Rawski zajmuje obszar należący do regionu hydrogeologicznego 

Południowomazowieckiego. Na terenie powiatu, tak jak na terenie całego województwa łódzkiego 

wyróżnia się kilka głównych poziomów wodonośnych, w tym czwartorzędowy, trzeciorzędowy, 

kredowy i jurajski. Najbardziej zasobne w wodę są poziomy kredowe.  

Wody podziemne na terenie gminy związane są z utworami czwartorzędu. Wody tego poziomu występują 

w piaskach i żwirach na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Ujmowane są one przez wszystkie 

studnie kopane oraz głębinowe na terenie gminy. Na terenie gminy zlokalizowane jest tylko jedno ujecie 

wody, znajdujące się w miejscowości Regnów. 

Wody podziemne mają podstawowe znaczenie jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną.  
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4.6.  Warunki akustyczne 

System komunikacyjny gminy Regnów tworzą drogi powiatowe, gminne oraz lokalne. Głównym 

szlakiem komunikacyjnym w gminie jest droga powiatowa nr 4118 E Pukinin – Sadkowice 

umożliwiająca dojazd z Regnowa do Rawy Mazowieckiej  i Sadkowic. Sieć dróg  powiatowych 

i gminnych pełni rolę ciągów komunikacyjnych, decydujących zarówno o zintegrowaniu układu 

terytorialnego gminy i jego funkcjonowaniu, jak i otwartości na zewnątrz. Decyduje również  o stopniu 

skomunikowania wewnętrznego gminy, który w znaczący sposób wpływa na warunki bytowe ludności.  

 

Północnym skrajem gminy przebiega linia kolejki wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – 

Biała Rawska. Z kierunku północ - południe przebiega linia kolejowa Centralnej Magistrali Kolejowej.  

 
W przypadku hałasu związanego z działalnością gospodarczą obiektów i instalacji na terenie 

powiatu, klimat akustyczny związany z danym obiektem winien być analizowany indywidualnie, 

a w przypadku przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięków, winny być wprowadzone procedury 

i działania redukujące i zmniejszające emisję hałasu do otoczenia. 

 
Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu planowanej inwestycji na stan 

środowiska akustycznego otoczenia. Zakres opracowania obejmuje charakterystykę planowanej 

inwestycji – elektrowni wiatrowej - pod względem emisji hałasu do środowiska akustycznego 

zewnętrznego, jej lokalizację oraz obliczenia równoważnego poziomu dźwięku w najbliższym 

sąsiedztwie planowanej inwestycji jak również ocenę stopnia jej uciążliwości. 

 
 
Pojęcie zasi ęgu uci ążliwo ści akustycznej  

W przypadku zakładu przemysłowego lub innego obiektu emitującego hałas, stopień oraz 

zasięg jego uciążliwości dla otoczenia zależą przede wszystkim od samego źródła hałasu, a ponadto 

od takich czynników jak: 

•  stopień zabezpieczenia źródeł hałasu (obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki, ekrany itp.) 

•  rodzaj zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu źródeł, 

•  charakterystyka czasowa źródeł hałasu (hałas ciągły, przerywany, impulsowy, itp.), 

•  rodzaj ukształtowania terenu narażonego na ponadnormatywną emisję hałasu, 

•  harmonogram pracy maszyn i urządzeń w rozważanych normatywnych przedziałach 

czasowych.  

 
Źródłem hałasu na omawianym terenie b ędą, w zależności od wariantu:  

  - trzy turbiny wiatrowe na trzech wieżach, każda na  wysokości do  ok. 105 m  (taka jest 

wysokość wieży) – wariant realizacyjny,  

 - trzy turbiny wiatrowe na trzech wieżach, każda na  wysokości do  ok. 119 m  (taka jest 

wysokość wieży) – wariant alternatywny. 
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Traktowane są one jako źródła punktowe. Będą one źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak 

i w porze nocnej.  

 

4.7.  Dobra materialne 5 
Na terenie Gminy Regnów znajdują się następujące zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków: 

 

Annosław  

� wiatrak, pocz. XIX, nr rej.: 993/XI-70 z 3.05.1960 (nie istnieje ?) 

Regnów  

� kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, 1764, XIX, nr rej.: 11/7 z 30.05.1946 oraz 

           265 z 27.12.1967 

� cmentarz kościelny, nr rej.: 940 z 19.11.1993, 

� cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 899 z 22.12.1992 

 

Rylsk Du ży 

� zespół dworski, k. XIX: 

� dwór, nr rej.: 552 z 25.03.1981 

� park, nr rej.: 579 z 19.05.1982 

� obora, nr rej.: 553 z 25.03.1981 

 

Rylsk Mały  

� dwór, 1893, nr rej.: 619 z 28.07.1983 

 

Stan tych obiektów określany jest jako dobry. 

Wymienione powyżej zabytki są poza zasięgiem oddziaływania planowanej inwestycji. 

 

4.8.  Elementy środowiska obj ęte ochron ą na podstawie Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
 

W najbliższej odległości od planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obszary 

chronione:  

 

Park krajobrazowy: 

- Bolimowski Park Krajobrazowy – w odległości ok. 14,0 km, 

- Spalski Park Krajobrazowy – w odległości ok. 17,0 km. 
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Bolimowski Park Krajobrazowy   położony na północ od inwestycji w odległości 14,0 km. Park 

Krajobrazowy o powierzchni 23430.11 ha. Park leży na pograniczu Wyżyny Łódzkiej i Niziny 

Mazowieckiej w dorzeczu rzeki Rawki i chroni dobrze zachowane fragmenty Puszczy Bolimowskiej, 

Wiskickiej i Jaktorowskiej. W rzeźbie terenu występują elementy krajobrazu polodowcowego takie jak 

falista wysoczyzna moreny dennej, stożki napływowe, wydmy oraz doliny rzeczne z tarasami. Osią 

hydrograficzną parku oraz ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Rawka, której dolina malowniczo 

meandruje wśród lasów i łąk parku. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze (stanowiska roślin 

chronionych w dolinie, miejsca lęgowe ptaków) i krajobrazowe od 1983 roku Rawka objęta jest 

ochroną jako rezerwat przyrody. Największą powierzchnię w Parku zajmują zbiorowiska leśne. 

Przeważają bory sosnowe i mieszane z dominującą sosną oraz domieszką dębu, grabu, lipy, klonu 

w drzewostanie oraz kruszyną, jarzębiną, leszczyną, dereniem i jałowcem w podszycie. Na 

żyźniejszych siedliskach występuje grąd typowy, rzadziej świetlista dąbrowa i grąd wilgotny. Na 

podmokłych terenach, w dolinie Rawki występują łęgi jesionowo - olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. 

Flora naczyniowa jest bardzo bogata i obejmuje około 2200 gatunków roślin - w tym wiele rzadkich 

i chronionych, jak; pomocnik baldaszkowaty, widłak spłaszczony, goździsty i jałowcowaty, lilia 

złotogłów, listera jajowata, kosaciec żółty, wawrzynek wilczełyko. Fauna parku jest bogata 

i różnorodna. W Puszczy żyje 16 gatunków ssaków łownych, m.in. łosie, sarny daniele, jelenie, dziki, 

lisy i bobry. Na podmokłych łąkach doliny Rawki bytują bociany czarne i białe, zimorodki, brodźce, 

derkacze, bekasy, łabędzie nieme, żurawie, kaczki wiele innych. Na terenie parku żyje 6 gatunków 

płazów oraz 5 gatunków gadów (traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara 

i paskówka, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija 

zygzakowata), a w wodach Rawki wiele gatunków ryb, m.in. szczupak, lin, brzana, leszcz, węgorz, 

okoń. 

W granicach Parku znajduje się barokowa rezydencja pałacowa ze starym parkiem w Nieborowie oraz 

park w Arkadii.  

 

Obszar Natura 2000: 

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki - ok. 9,0 km; 

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Dolnej Pilicy – ok. 15,0 km, 

           - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pilicy – ok. 17,0 km. 

 

SOO Dolina Rawki PLH 100015  leży w minimalnej odległości ok. 9,0 km.na zachód od planowanej 

inwestycji. Obejmuje obszar leżący między Żydowicami, a Bolimowem. Położony jest w centralnej 

części Niziny Środkowopolskiej, na obszarze granicznym dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko - 

Błońskiej oraz Wysoczyzny Rawskiej. Głównym jej elementem jest rzeka Rawka i jej dolina.  Z całego 

obszaru PLH100015 „Dolina Rawki” odcinek 42 km znajduje się na terenie Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego. Rzeka Rawka wraz ze swą doliną stanowi naturalną oś, przecinającą obszar parku 

w układzie południkowym. Jest to jednocześnie bardzo ważny element hydrologiczny, biocenotyczny 

i krajobrazowy BPK. Rawka należy do nielicznych w Polsce niżowej rzek o naturalnym, meandrującym 
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korycie oraz brzegach porośniętych roślinnością łęgową i łąkową. Liczne starorzecza i zagłębienia są 

miejscem występowania interesującej roślinności: wodnej, bagiennej, szuwarowej i zaroślowej. 

Średnia szerokość koryta Rawki wynosi ok. 10 m, a głębokość 1,5 m. Wzdłuż całej Rawki występują 

gleby bagienne, mułowo-bagienne, torfowe i murszowe. „Dolina Rawki” znajduje się na obszarze 

trzykrotnego nasunięcia lądolodów plejstoceńskich. Najistotniejszym był okres zlodowacenia 

środkowopolskiego – stadium Warty. Zlodowacenie to uformowało złożoną glacjalną rzeźbę i budowę 

geologiczną warstw przypowierzchniowych. Interglacjał mazowiecki uformował głęboką i szeroką 

dolinę Rawki, wypełnioną osadami rzecznymi. W granicach obszaru „Dolina Rawki” znajdują się trzy 

rezerwaty przyrody: krajobrazowo-wodny „Rawka” oraz leśne: „Ruda - Chlebacz” i „Kopanicha”. 

Usytuowanie „Doliny Rawki” w środkowej części kraju, między Łodzią a Warszawą, nadaje temu 

obiektowi szczególną rangę. Centralne położenie, ale przede wszystkim walory przyrodnicze tego 

terenu, zdecydowały o jego miejscu w sieci ekologicznej ECONET - PL jako ważnego węzła 

ekologicznego. Rzeka Rawka wraz z doliną i dopływami jest jednym z najcenniejszych elementów 

przyrody w tej części Polski. Duże zróżnicowanie siedlisk decyduje o jej bogactwie i różnorodności 

flory i fauny. W dolinie Rawki stwierdzono ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich co 

najmniej 27 gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej. 

Najcenniejsze z nich to starodub łąkowy (Załącznik II DS.), widłak wroniec i wielosił błękitny. 

Roślinność doliny Rawki buduje: 5 zespołów leśnych, 3 zespoły zaroślowe oraz 54 zespoły 

i zbiorowiska nieleśne. Duże zróżnicowanie cechuje zbiorowiska naturalnych i półnaturalnych łąk, 

szuwarów i torfowisk. Zbiorowiska i zespoły trzech klas: Phragmitatea (szuwary wysokie i 

turzycowe), Molinio - Arrhenatheretea (łąki i pastwiska wilgotne i świeże) oraz Scheuchzerio -

Caricetea (torfowiska przejściowe i niskie) obejmują aż 30 z ogólnej liczby 54 jednostek roślinności 

nieleśnej. Obszar „Dolina Rawki” to także siedlisko wielu cennych gatunków zwierząt. Na terenie 

obszaru „Dolina Rawki” znajdują się trzy rezerwaty. Dwa wśród nich to rezerwaty leśne. 

Rezerwat„Kopanicha” chroni zespoły leśne olsu, łęgu olszowego, boru bagiennego i grądu oraz 

torfowisko przejściowe z rzadkimi i chronionymi roślinami. Stanowi on również ważną ostoję zwierząt 

np. jest miejscem gniazdowania bociana czarnego. Przedmiotem ochrony w rezerwacie „Ruda -

Chlebacz” jest łęg olszowy ze stanowiskami widłaka wrońca i narecznicy szerokolistnej. Rezerwat 

krajobrazowo-wodny „Rawka” to siedlisko wielu cennych gatunków roślin. Są wśród nich takie gatunki 

chronione jak: grzybień biały, grążel żółty, konwalia majowa, kukułka szerokolistna. W Rawce żyje 

18 gatunków ryb i 1 gatunek minoga. Kilka z nich jak: głowacz białopłetwy, koza,  piskorz czy minóg 

strumieniowy; są wymienione w Załączniku II DS. Rezerwat „Rawka” to także miejsce lęgu dla około 

100 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługują tu: bąk, bocian czarny, bocian biały, błotniak 

stawowy, derkacz, kropiatka i zimorodek. Wśród ssaków (Załącznik II DS.) związanych z rzeką 

występują tu bobry (reintrodukowane z powodzeniem w 1983r.) i wydry. Wypłycone starorzecza oraz 

płytkie rozlewiska dość licznie zasiedla kumak nizinny. Niektóre gatunki płazów, jak np.: traszka 

grzebieniasta (Załącznik II DS.), traszka zwyczajna, żaba trawna czy moczarowa, gromadzą się tu 

licznie w okresie godowym. 
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Rezerwat przyrody: 

 - Rawka – w odległości ok. 9,0 km, 

 - Babsk – w odległości ok. 9,0 km, 

 - Trębaczew – w odległości ok. 14,0 km, 

 - Żądłowice – w odległości ok. 19,0 km, 

 - Grądy Osuchowskie – w odległości ok. 19,0 km. 

 

Rezerwat Rawka  położony w minimalnej odległości 9,0 km na zachód od terenu planowanej 

inwestycji. Cel ochrony - zachowanie w naturalnym stanie typowego dla rzeki nizinnej - koryta 

i starorzecza Rawki - wraz z krajobrazem jej doliny oraz środowiska życia wielu rzadkich chronionych 

roślin i zwierząt. Większość obszaru rezerwatu znajduje się w Natura 2000 Dolina Rawki. 

Powierzchnia rezerwatu 487 ha. 

 

Rezerwat „Babsk”  położony 10,0 km na północ od terenu planowanej inwestycji. Rezerwat leśny, 

celem ochrony jest las liściasty z domieszką lipy. Powierzchnia: 10,97 ha. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu: 

 - Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko – Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki - 

ok. 10,0 km; 

 - Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki – ok. 10,0 km.  

 

Wszystkie w/w obszary chronione znajduj ą się poza zasi ęgiem oddziaływania przedmiotowej 

inwestycji. 

Ze względu na znaczną odległość oraz charakterystykę awifauny poszczególnych terenów 

chronionych (w tym także obszaru N2000 powołanego w oparciu o Dyrektywę Ptasią, OSOP Dolina 

Pilicy PLB 14003) brak potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu realizacji inwestycji na stan 

zachowania i cele ochrony obszarów Natura 2000.  

 

4.9.  Inwentaryzacja florystyczna terenu przeznaczo nego pod farm ę wiatrow ą 

Analizowany obszar znajduje się w miejscowości Regnów oraz Kazimierzów, gm. Regnów.  

W terenie została przeprowadzona inwentaryzacja florystyczna, oznaczono także zbiorowiska roślinne 

oraz siedliska przyrodnicze – załącznik nr 6  do niniejszego opracowania. 

Na początku sierpnia 2011 roku przeprowadzono inwentaryzację flory oraz roślinności na terenie 

planowanej inwestycji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Obszar ten, leżący na gruntach 

prywatnych, ma charakter typowo rolniczy. Przeważają tu pola rolne zajęte pod uprawę zbóż (głównie 

żyta) oraz ziemniaków, a także sady niskopiennych drzew owocowych, takich jak: jabłonie, śliwy, 

czereśnie i wiśnie oraz sady krzewów owocowych, głównie porzeczek. Nieco mniejszy udział mają 

uprawy truskawek oraz pastwiska i łąki świeże, a także przydomowe uprawy warzyw np. ogórków czy 
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cebuli. Tutejsze grunty cechują się silnym rozczłonkowaniem na bardzo liczne, wąskie i długie działki 

co sprawia, że występuje tu charakterystyczna mozaika pól i sadów oddzielonych od siebie cienkimi 

pasami miedz. Występuje tu cała gama roślin segetalnych, towarzyszących uprawom, wśród których 

przeważają jednoroczne chwasty. 

 

Cenne siedliska przyrodnicze  

W sąsiedztwie planowanej inwestycji występuje jedno siedlisko przyrodnicze ujęte w załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej UE oraz w załączniku I do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Jest to niżowy łęg jesionowo - olszowy Fraxino - Alnetum 

91E0-3, ciągnący się wąskim pasem wzdłuż przepływającego przez Regnów strumienia. Łęg 

jesionowo - olszowy to ekosystem bardzo czuły na zmiany warunków siedliskowych, głównie 

warunków wodnych. Zarówno osuszenie jak i zwiększone uwilgotnienie siedliska prowadzić mogą do 

jego przekształcenia (proces grądowienia i olsowienia).  

 

Cenne obiekty przyrodnicze  

Kilkanaście kilometrów na wschód od Regnowa znajduje się rezerwat przyrody Trębaczew, utworzony 

dla ochrony lasu sosnowo - dębowego z dużym udziałem modrzewia polskiego naturalnego 

pochodzenia. 

  

Cenne gatunki ro ślin  

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują rośliny objęte 

ochroną gatunkową w Polsce. Nie stwierdzono tu również taksonów roślin ujętych w załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków zagrożonych wyginięciem.  

 

Przewidywany wpływ inwestycji na cenne składniki środowiska przyrodniczego  

W pobliżu planowanej inwestycji najcenniejszym elementem przyrodniczym jest siedlisko niżowego 

łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum związane z przepływającym przez Regnów niewielkim 

ciekiem. Towarzyszy mu silnie zredukowane i przekształcone zbiorowisko przystrumykowego łęgu 

jesionowo-olszowego. Zarówno samo siedlisko łęgowe jak i wykształcone na nim zbiorowiska roślinne 

nie znajdują się pod bezpośrednim wpływem inwestycji. Również odległy o kilkanaście kilometrów od 

Regnowa rezerwat przyrody Trębaczew nie będzie zagrożony wskutek realizacji planowanego 

przedsięwzięcia. 
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5.  OPIS  ANALIZOWANYCH  WARIANTÓW 

 5.1.  Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsi ęwzięcia 

 
W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia nie nastąpi bezpośrednie pogorszenie jakości 

środowiska. Jest to tzw. wariant zerowy.  Wariant ten byłby najkorzystniejszy dla środowiska terenu 

lokalizacji i jego otoczenia, ale zarazem byłby niekorzystny w aspekcie globalnej emisji 

zanieczyszczeń energetycznych do atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu (zamiast źródła 

tzw. czystej energii w innym miejscu będzie musiało powstać źródło konwencjonalne). Teren 

przeznaczony pod inwestycję nie zmieni swojego przeznaczenia i nadal wykorzystywany będzie jak 

dotychczas – tzn. prowadzona będzie na nim działalność rolnicza. Nie spowoduje to wystąpienia 

nowych oddziaływań na środowisko, w związku z tym nie wystąpią żadne zmiany jakościowe 

i ilościowe. Opcja ta spowoduje niewykorzystanie w pełni potencjalnych możliwości terenu, gdzie 

istnieją odpowiednie warunki wiatrowe do rozwoju energetyki wiatrowej. Projektowane trzy turbiny 

wiatrowe przyczynią się do zwolnienia tempa zużycia zasobów naturalnych kraju, ponieważ będą 

alternatywnym źródłem energii w stosunku do pozyskiwania jej z zasobów konwencjonalnych np. 

węgla kamiennego lub brunatnego. Jednocześnie nie miałoby miejsca pozytywne oddziaływanie 

elektrowni wiatrowych, których wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych oraz pozwala na oszczędność ograniczonych, kopalnych 

surowców energetycznych. 

Do roku 2010 udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce musi wzrosnąć do 7,5 %, 

a do roku 2020 aż do 20% wykorzystywanej przez Polskę energii elektrycznej. Niepodejmowanie 

przedsięwzięcia jest więc nieuzasadnione z punku widzenia polityki energetycznej kraju. 

 

Zatem główne wady i zalety wariantu „niepodejmowania przedsi ęwzięcia – wariantu zerowego:  są 

następujące: 

Wady: zasadniczą wadą tego wariantu jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej, która 

w głównej mierze w Polsce wytwarzana jest poprzez spalania węgla, czego konsekwencją jest 

wprowadzenie do powietrza dużych ilości zanieczyszczeń takich jaki: dwutlenek siarki, tlenki 

azotu, tlenek węgla, pyły oraz dwutlenek węgla – główny sprawca ocieplenia atmosfery kuli 

ziemskiej. 

Zalety: brak zmian w krajobrazie, brak dodatkowych źródeł emisji hałasu. 

 

5.2.  Wariant 1  - REALIZACYJNY 

Przygotowany przez Inwestora projekt elektrowni wiatrowej przewiduje budowę trzech turbin 

wiatrowych, każda  o mocy do 2 MW, w miejscowościach: Regnów, Kazimierzów, w gminie Regnów. 

Wariant realizacyjny, przy zachowaniu zasady przezorności, oraz wynikami wykonanej ekspertyzy 

przyrodniczo – krajobrazowej, poprzedzającej dokonanie wyboru miejsca posadowienia turbin 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 36 

wiatrowych zgodny jest z realizowana w Polsce ideą zrównoważonego rozwoju, co więcej inwestycja 

przyczyni się bez wątpienia do wywiązania się z obowiązku udziału w całkowitej krajowej produkcji 

energii, źródeł odnawialnych, który został nałożony na Polskę przez UE. 

Przewidywane rozwiązania technicznego wyposażenia przedsięwzięcia, zabezpieczeń oraz 

monitoringu środowiska w czasie jego eksploatacji, gwarantują spełnianie wszelkich wymagań 

przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

Bez przewidywanej istotnej uciążliwości w stosunku do aktualnego stanu powstanie 

nowoczesny obiekt, spełniający ważną rolę społeczno – gospodarczą w regionie. 

Wariant budowy przedsięwzięcia nie zmieni charakteru i sposobu użytkowania terenów 

sąsiednich, ani nie spowoduje znaczących uciążliwości w stosunku do wariantu zerowego –  

wariantu niepodejmowania przedsi ęwzięcia.  

 

Do lokalizacji elektrowni wiatrowych wybierane są tereny nie posiadające znaczących walorów 

krajobrazowych. Przed planowaniem umiejscowienia elektrowni wiatrowych analizowane są wymogi 

planu zagospodarowania terenu oraz wpływ przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie planowania 

budowy elektrowni wiatrowej zwraca się szczególną uwagę czy nie będą one znajdowały się w bliskim 

sąsiedztwie z siedliskami ptaków i nietoperzy oraz miejscami ich częstych migracji.  

� Elektrownie wiatrowe usytuowane będą w odpowiednim oddaleniu od siedzib ludzkich i nie 

będą powodować uciążliwości w fazie ich eksploatacji, 

� Lokalizacja elektrowni wiatrowych nie będzie kolidować z ograniczeniami i rygorami 

obejmującymi sąsiadujące tereny prawnie chronione, 

� Lokalizacja elektrowni wiatrowych znajduje się poza rejonami siedliskowymi ptaków, 

� Rejon lokalizacji elektrowni wiatrowych położony jest w strefie korzystnej dla zagospodarowania 

zasobów energii wiatru, 

� Elektrownie wiatrowe usytuowane będą w oddaleniu od zwartych skupisk siedzib ludzkich i nie 

będzie powodować konfliktów społecznych. 

 

Na obecnym etapie projektowania inwestycji planuje się zamontowanie trzech turbin, każda 

firmy Vestas V90  lub innej firmy o równoważnej mocy i porównywalnych parametrach technicznych 

(w tym akustycznych).  

 

Niniejsze przedsi ęwzięcie omawiane w wariancie realizacyjnym charakteryzu je si ę 

nast ępującymi parametrami technicznymi oraz wymaganiami doty czącymi ochrony 

środowiska: 

� trzy turbiny wiatrowe, każda typu Vestas V 90  o mocy do  2 MW (każda), posadowione będą na 

działkach o nr ewid.: 26,28 oraz 51/1, 53, w miejscowości Regnów, gmina Regnów, 

� odległości między turbinami są następujące: między 1 – 2 oddalone są o ok.610 m, miedzy 2 – 

3 odległość ta wynosi ok. 450 m, oraz między 3 – 1 odległość w przybliżeniu wynosi ok. 710 m,  
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� szerokość dróg dojazdowych do projektowanej elektrowni wiatrowej (dwóch turbin), wynosić 

będzie ok. 4,5 – 5,0 m,  

� do projektowanej wieży zostaną doprowadzone utwardzone trwale drogi wewnętrzne: 

  – droga wewnętrzna prowadząca do EW1 i EW2 umiejscowionej na działkach o nr ewid. 26, 28 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid. 26, 28 i połączona będzie z istniejąca drogą o nr 

ewid. 79/1, 

- droga wewnętrzna prowadząca do EW3 umiejscowionej na działce o nr ewid. 51/1, 53 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid., 53, 51/1, i połączona będzie z istniejącą drogą 

o nr ewid. 79/1, 

� najbliżej położony teren chroniony akustycznie to teren zabudowy zagrodowej znajdujący się, 

w miejscowości Regnów, oddalony od turbiny nr 2 o ok. 490 m, oraz w miejscowości 

Kazimierzów, który oddalony jest od turbiny nr 3 o ok. 610 m,  

� wysokość zawieszenia turbin wiatrowych na słupach nie większa niż 105,0 m n.p.t., 

� turbiny wyposażone w wirniki, każdy o średnicy do 90 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 150 - 155 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 2 MW, 

� równoważny poziom dźwięku A urządzenia nie większy niż 104,0 dB(A) w porze dnia i w porze 

nocy, 

� generator umieszczony w gondoli turbiny na wysokości 105,0 m n.p.t., 

� pod stanowiskiem transformatora, dla ochrony wód gruntowych należy wykonać szczelną 

wannę/misę ociekową zdolną przyjąć w całości olej transformatorowy w przypadku 

rozszczelnienia się jego konstrukcji, 

� budowa przyłącza linii kablowej: podziemną lub napowietrzną, średniego napięcia (SN – do 15 

kV,  

� miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią: dwa 

przyłączenia w rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV „Żurawia” pola liniowe 15 kV 

nr (moc przyłączana 2 MW) oraz nr 16 (moc przyłączana 4 MW), 

� rozwiązania techniczne projektu budowlanego winny zapewnić pełną stabilność konstrukcji 

wirnika, 

� zaprojektować odpowiednie oświetlenie obiektu, z ograniczoną do minimum ilością błysków na 

minutę, które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie będzie wabić 

i dezorientować awifauny. 

 

Do niniejszego opracowania dołączona została analiza akustyczna dla danego wariantu 1 –  

realizacyjnego , która stanowi kolejno: załącznik nr 7 (analiza akustyczna, która została 

przeprowadzona na wysokości 4,0 m). Jak widać z przeprowadzonej symulacji hałasowej nie ma 

przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na obszary chronione (zabudowę mieszkalną). 
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Tab.5. Odległości turbin wiatrowych od najbliżej zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie 
(zabudowa zagrodowa) – wariant realizacyjny.  

  

 
Punkt 
pomiar. 

Odległo ść I turbiny 
wiatrowej od najbli ższej 
zabudowy zagrodowej 

Odległo ść II turbiny 
wiatrowej od najbli ższej 
zabudowy zagrodowej 

Odległo ść III turbiny 
wiatrowej od najbli ższej 
zabudowy zagrodowej 

         WARIANT I - REALIZACYJNY  

A 862 m 502 m 914 m 

B 884 m 1055 m 607 m 

C 1094 m 488 m 933 m 

D 1298 m 609 m 995 m 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia poziomów mocy akustycznej dla poszczególnych punktów 

pomiarowych na różnych wysokościach, widać, że nie ma przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu 

dla badanego terenu. 

Wybrany wariant spełnia warunki uwzględniające środowisko naturalne. Zainstalowanie siłowni 

wiatrowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych emisji hałasu i nie wprowadzą 

zanieczyszczeń do otoczenia. 

 

Zatem główne wady i zalety wariantu realizacyjnego  są następujące: 

Wady: wybudowanie elektrowni wiatrowej wprowadzi zmianę w istniejącym krajobrazie. Wprowadzone 

zostanie nowe źródło hałasu, jednakże jego emisja nie spowoduje przekroczenia standardów jakości 

środowiska akustycznego dla obszarów objętych ochroną akustyczną, wytwarzany hałas nie 

spowoduje odczuwalnych uciążliwości najbliżej położonych terenów usytuowanych w potencjalnym 

zasięgu oddziaływania akustycznego instalacji. 

Zalety: realizacja inwestycji według przyjętej koncepcji, dzięki wysokiemu masztowi elektrowni stworzy 

mniejsze zagrożenie hałasem, ponadto brak będzie emisji zanieczyszczeń do powietrza w procesie 

wytwarzania energii elektrycznej z źródeł nieodnawialnych, np. węgla kamiennego, co w ogólnym 

bilansie elektrycznym spowoduje ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych i ograniczenie emisji 

szkodliwych związków do powietrza. 

 

5.3.  Wariant 2 - ALTERNATYWNY  

Wariant drugi polega na zachowaniu lokalizacji omawianych turbin wiatrowych, natomiast zmieniono 

moc turbin. Wariant realizacyjny to 3 turbiny, każda o mocy 2 MW, natomiast wariant alternatywny to 

również 3 turbiny, tylko każda z nich ma mocy do 3 MW. W wariancie tym zmianie uległy wszystkie 

parametry techniczne, które były omawiane dla turbiny Vestas V 90 o mocy 2 MW . Zatem  

elektrownia wiatrowa omawiana w tym wariancie to: trzy turbiny, każda o mocy 3 MW , typu 

Vestas V 112 , o wysokości wieży  do ok. 119 m, średnicy śmigła  do ok. 112 m, a także o wyższej 

mocy akustycznej do ok. 106,5 dB(A).  
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Tab. 6. Porównanie podstawowych parametrów technicznych turbiny Vestas V 90  o mocy 2 MW 

(wariant realizacyjny) oraz turbiny typu Vestas V 112 o mocy 3 MW (wariant alternatywny). 

Parametry  VESTAS V112 3MW VESTAS V90 2MW 

Średnica wirnika 112 m 90 m 

Powierzchnia 9852 m2 6362 m2 

Obroty nominalne 12,8 obr/min. 14,9 obr/min. 

Liczba łopat 3 3 

Regulacja mocy Toczenie /OptiTip Toczenie /OptiSpeed 

Wysokość wieży 119 m 105 m 

Startowa prędkość 3 m/s 2,5 m/s 

Nominalna prędkość 12 m/s 13 m/s 

Wyłaczeniowa 
prędkość wiatru 

25 m/s 25/21 m/s 

Generator Asynchroniczny Asynchroniczny z wirnikiem 
uzwojonym, pierścieniami ślizgowymi 
oraz systemem Przetwornika Vestas 

Nominalna moc 3000 kW 2000 kW 

Parametry robocze 50 Hz/ 60 Hz 690 V 50 Hz/ 60 Hz 690 V 

Przekładnia Dwie pozycje planetarne i jedna 
równoległa pozycja osiowa 

Dwie pozycje planetarne i jedna 
równoległa pozycja osiowa 

Poziom mocy 106,5 dB(A) 104 dB(A) 

 

W powyższej tabeli kolorem pomarańczowym zaznaczono parametry, które uległy zmianie, w wyniku 

zmiany turbin w wariancie realizacyjnym – trzy turbiny 2 MW , w wariancie alternatywnym – 

trzy turbiny 3 MW. 

 

Niniejsze przedsi ęwzięcie omawiane w wariancie realizacyjnym charakteryzu je si ę 

nast ępującymi parametrami technicznymi oraz wymaganiami doty czącymi ochrony 

środowiska: 

� trzy turbiny wiatrowe, każda typu Vestas V 112  o mocy do  3 MW (każda), posadowione będą 

na działkach o nr ewid.: 26,28 oraz 51/1, 53, w miejscowości Regnów, gmina Regnów, 

� odległości między turbinami są następujące: między 1 – 2 oddalone są o ok. 610 m, miedzy 2 – 

3 odległość ta wynosi ok. 450 m, oraz między 3 – 1 odległość w przybliżeniu wynosi ok. 710 m,  

� szerokość dróg dojazdowych do projektowanej elektrowni wiatrowej (dwóch turbin), wynosić 

będzie ok. 4,5 – 5,0 m,  

� do projektowanej wieży zostaną doprowadzone utwardzone trwale drogi wewnętrzne: 

  – droga wewnętrzna prowadząca do EW1 i EW2 umiejscowionej na działkach o nr ewid. 26, 28 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid. 26, 28 i połączona będzie z istniejąca drogą o nr 

ewid. 79/1, 

- droga wewnętrzna prowadząca do EW3 umiejscowionej na działce o nr ewid. 51/1, 53 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid., 53, 51/1, i połączona będzie z istniejącą drogą 

o nr ewid. 79/1, 
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� najbliżej położony teren chroniony akustycznie to teren zabudowy zagrodowej znajdujący się, 

w miejscowości Regnów, oddalony od turbiny nr 2 o ok. 490 m, oraz w miejscowości 

Kazimierzów, który oddalony jest od turbiny nr 3 o ok. 610 m,  

� wysokość zawieszenia turbin wiatrowych na słupach nie większa niż 119,0 m n.p.t., 

� turbiny wyposażone w wirniki, każdy o średnicy do 112 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 175 - 180 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 3 MW, 

� równoważny poziom dźwięku A urządzenia nie większy niż 106,5 dB(A) w porze dnia i w porze 

nocy, 

� generator umieszczony w gondoli turbiny na wysokości 119,0 m n.p.t., 

� pod stanowiskiem transformatora, dla ochrony wód gruntowych należy wykonać szczelną 

wannę/misę ociekową zdolną przyjąć w całości olej transformatorowy w przypadku 

rozszczelnienia się jego konstrukcji, 

� budowa przyłącza linii kablowej: podziemną lub napowietrzną, średniego napięcia (SN – do 15 

kV,  

� miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią: dwa 

przyłączenia w rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV „Żurawia” pola liniowe 15 kV 

nr (moc przyłączana 2 MW) oraz nr 16 (moc przyłączana 4 MW), 

� rozwiązania techniczne projektu budowlanego winny zapewnić pełną stabilność konstrukcji 

wirnika, 

� zaprojektować odpowiednie oświetlenie obiektu, z ograniczoną do minimum ilością błysków na 

minutę, które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie będzie wabić 

i dezorientować awifauny. 

 

Analiza akustyczna wykonana dla przytaczanego wariantu stanowi załącznik nr 8 –  jest to analiza 

akustyczna wykonana na wysokości 4,0 m do niniejszego opracowania. 

 

Wykonując dogłębną analizę proponowanych wariantów opisanych powyżej przeanalizowano 

także oddziaływanie akustyczne na najbliżej położone tereny chronione akustycznie (mimo, iż 

w żadnym z omawianych przypadków nie stwierdzono - na podstawie wykonanych obliczeń 

propagacji hałasu - przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do terenów 

chronionych akustycznie). W celu sprawdzenia i wyznaczenia wariantu o najmniejszym zasięgu imisji 

hałasu dokonano porównania poziomów mocy akustycznej dla poszczególnych punktów pomiarowych 

dla opisanych wyżej wariantów. Aby porównać poziomów mocy akustycznej dla poszczególnych 

punktów pomiarowych wykonanych na wysokości 4,0 m, dla obu wariantów, przedstawiono poniższą 

tabelkę. 
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Tab.7. Porównanie poziomów mocy akustycznej dla poszczególnych punktów pomiarowych, na 

wysokości 4,0 m (porównanie obu wariantów) 

  

 
Punkt 
pomiarowy 

Poziom hałasu w punkcie 
pomiarowym dB[A] mierzony 

na wysoko ści 4,0 m 

Poziom hałasu w punkcie 
pomiarowym dB[A] mierzony 

na wysoko ści 4,0 m 
 Wariant realizacyjny  Wariant alternatywny  

A 38,4 dB(A) 40,8 dB(A) 

B 36,9 dB(A) 39,4 dB(A) 

C 38,2 dB(A) 40,6 dB(A) 

D 36,3 dB(A) 38,7 dB(A) 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia w wariancie 2 – alternatywnym  poziom mocy akustycznej 

w pobliżu punktów pomiarowych (zabudowań) jest wyższy niż w przypadku wariantu I –  

realizacyjnego . Pomimo to została zachowana bezpieczna odległość od obszarów chronionych 

(budynków), która prowadzi do braku szkodliwego oddziaływania omawianej inwestycji i nie wyklucza 

jej realizacji w miejscowościach: Regnów, oraz Kazimierzów, w gminie Regnów. 

 
 

5.4.  Uzasadnienie wyboru wariantu wraz ze wskazani em wariantu najbardziej 
korzystnego dla środowiska 

 
 Z punktu widzenia ochrony środowiska realizacja każdego z 2 przedstawionych wyżej 

wariantów wpłynie korzystnie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez 

ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń z sektora energetycznego.  

Rozpatrując możliwość oddziaływania na środowisko w odniesieniu do każdego z przedstawionych 

wariantów najbardziej korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska będzie wariant 1 : 

- w porównaniu z wariantem 2, wariant 1 jest korzystniejszy pod względem oddziaływania 

akustycznego ze względu na mniejszy zasięg emisji hałasu,  

- biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne inwestycji korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie 

trzech turbin wiatrowych o mniejszych mocach, aniżeli o trzech o wyższych. 

 
Wykonując dogłębną analizę proponowanych wariantów opisanych powyżej przeanalizowano 

także oddziaływanie akustyczne na najbliżej położone tereny chronione akustycznie (mimo, iż 

w żadnym z omawianych przypadków nie stwierdzono na podstawie wykonanych obliczeń propagacji 

hałasu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do terenów chronionych 

akustycznie).  

 
 Wpływ przedstawionych powyżej wariantów na środowisko (oprócz oddziaływania 

akustycznego, których analizę przedstawiono w załączniku 7 – wariant 1 - realizacyjny, oraz 

w załączniku 8  – wariant 2 – alternatywny, jest porównywalny, dlatego też w dalszej części 

opracowania przeanalizowano potencjalny wpływ na środowisko wariantu 1  będącego wariantem 
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realizacyjnym.  Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku oddziaływania transgranicznego, 

możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, oraz efektu migotania cieni:  

- w żadnym z omawianych wyżej wariantów nie będzie występować oddziaływania 

transgraniczne 

- ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostało przedstawione w punkcie 9 

niniejszego opracowania i dotyczyć będzie analizowanych powyżej wariantów.  

- efekt migotania cieni wywoływany jest przez cień migotający z dużą częstotliwością i jest 

odczuwalny w promieniu do 500 m w zależności od położenia geograficznego i odległości 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w stosunku do punktu obserwacji. Ponieważ w przypadku 

niniejszej inwestycji, zarówno w wariancie realizacyjnym, jak również w wariancie 

alternatywnym - najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości min. 488 m –

istnieje możliwość wystąpienia powyższego zjawiska. W celu stwierdzenia charakteru tegoż 

oddziaływania przeprowadzono analizę efektu migotania cienia, która stanowi załącznik nr 9  

– wariant realizacyjny, oraz załącznik nr 10  – wariant alternatywny do niniejszego raportu. 

Jak wynika z załączonych map długość trwania zacienienia na terenach przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi nie przekracza 30 h/rok – norma niemiecka została spełniona. Zatem w obu 

przypadkach wyżej omawiane zjawisko nie będzie stanowić zagrożenia dla najbliżej 

zlokalizowanych terenów mieszkalnych.  

 

 

Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawc ę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt 7 u stawy z dnia 

3 października 2008 roku o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społecze ństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. nr 

199, poz. 1227 ze zm.):  

 

Oddziaływanie na ludzi.  

Etap budowy : 

Na etapie budowy nastąpi okresowe pogorszenie klimatu akustycznego związanego z prowadzeniem 

prac budowlanych oraz transportem samochodowym (patrz rozdział 6.5.5). Prowadzenie robót jedynie 

w porze dziennej oraz ich odpowiednia organizacja nie wpłynie negatywnie na najbliżej zlokalizowane 

tereny zamieszkałe. Podobnie sytuacja wyglądać będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza (patrz 

rozdział 6.6) – będzie to oddziaływanie okresowe, które po zakończeniu tegoż etapu znikną. 

Przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzętu prognozuje się, iż powyższe niedogodności nie 

będą miały znaczącego wpływu na pogorszenie warunków bytowania ludności.  

 

Etap eksploatacji : 

Etap eksploatacji projektowanych turbin wiatrowych wiązać się będzie przede wszystkim z emisja 

hałasu. Przeprowadzone analizy akustyczne (patrz rozdział 6.6) wykazały, iż eksploatacja 
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przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu dla terenów chronionych akustycznie. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie wykonanie 

monitoringu porealizacyjnego pod katem oddziaływania na klimat akustyczny (patrz rozdział 11). 

Wskutek funkcjonowania przedsięwzięcia będzie miała także miejsce emisja promieniowania 

elektromagnetycznego. Jak wykazała analiza przeprowadzona w rozdziale 6.7 oddziaływanie 

elektromagnetyczne nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi. 

Kolejnym z czynników mogących niekorzystnie oddziaływać na ludzi jest migotanie cieni wywołane 

pracą rotorów poszczególnych turbin. Analiza w tym zakresie została przedstawiona w rozdziale 6.8. 

Ponieważ w przypadku niniejszej inwestycji najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 

min. 488 m zarówno w wariancie realizacyjnym, jak i w wariancie alternatywnym - istnieje możliwość 

wystąpienia powyższego zjawiska. Jak wynika z załączonych map długość trwania zacienienia na 

terenach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie przekracza 30 h/rok – norma niemiecka została 

spełniona. Zatem w obu przypadkach wyżej omawiane zjawisko nie będzie stanowić zagrożenia dla 

najbliżej zlokalizowanych terenów mieszkalnych. Jak wynika z przeprowadzonej symulacji migotania 

cienia ze względu na znaczne odległości dzielące turbiny od najbliżej zlokalizowanych terenów 

zamieszkałych oddziaływanie w postaci efektu migotania cienia nie będzie miało miejsca. 

Projektowana elektrownia wiatrowa przyczyni się do zwolnienia tempa zużycie zasobów naturalnych 

kraju oraz do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych oraz 

pozwoli na oszczędność ograniczonych kopalnych zasobów energetycznych. 

 

Etap likwidacji: 

Na etapie likwidacji projektowanej inwestycji oddziaływanie na ludzi będzie bardzo podobne jak 

w przypadku etapu budowy ze względu na zbliżony charakter prac i wykorzystywanych urządzeń 

(patrz rozdziały 6.5.5, 6.6).  

 

Oddziaływanie na ro śliny, grzyby i siedliska przyrodnicze.  

Etap budowy/likwidacji: 

Oddziaływanie na powyższe elementy środowiska na etapie budowy i eksploatacji będzie zbliżone, 

dlatego też w niniejszym opisie przedstawiono je łącznie. W celu wyeliminowania możliwości 

zniszczenia/likwidacji roślin, siedlisk chronionych na etapie wykonywania raportu oddziaływania na 

środowisko została wykonana inwentaryzacja florystyczna (patrz rozdział 4.9) w wyniku, której 

stwierdzono, iż w obrębie terenu inwestycyjnego nie występuje roślinność chroniona. W związku 

z faktem, iż tereny przeznaczone pod budowę fundamentów oraz pozostałych elementów 

infrastruktury towarzyszącej to tereny typowo rolnicze nie posiadające walorów florystycznych 

prognozuje się, iż realizacji inwestycji nie będzie wpływać na rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

W związku z faktem, iż etap likwidacji będzie posiadał zbliżony charakter prac jak w przypadku 

budowy przewiduje się iż oddziaływanie na w/w komponent środowiska w obydwóch etapach będzie 

porównywalne (patrz rozdział 6.9).   

 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 44 

Etap eksploatacji: 

W wyniku eksploatacji elektrowni wiatrowej nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na florę 

terenu. Ja wspomniano wyżej poza terenami na trwałe wyłączonymi z użytkowania rolniczego sposób 

zagospodarowania pozostałej części obszaru nie ulegnie zmianie (patrz rozdział 6.9). 

 

Oddziaływanie na zwierz ęta. 

Etap budowy: 

W trakcie budowy omawianej elektrowni wiatrowej (trzy turbiny), w efekcie uciążliwości związanych 

z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) i dojazdami na 

place budowy, fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na sąsiednie tereny, z wyjątkiem 

gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych 

warunków środowiskowych (przede wszystkim niektóre gatunki gryzoni i ptaków). 

Biorąc pod uwagę następujące czynniki: tereny przewidziane pod planowaną inwestycję to typowe 

obszary przekształcone rolniczo oraz fakt że prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze 

dziennej i będą miały charakter okresowy, prognozuje się iż negatywny wpływ na faunę zlokalizowaną 

w bezpośrednim otoczeniu inwestycji zostanie skutecznie zminimalizowany (patrz rozdział 6.9).  

 

Etap eksploatacji: 

Oddziaływanie na zwierzęta, zwłaszcza na fruwające, jest potencjalnym, najważniejszym skutkiem 

przyrodniczym eksploatacji elektrowni wiatrowych. Z uwagi na rolnicze wykorzystanie terenów na 

których przewidywana jest lokalizacja projektowanych turbin wiatrowych, a także wyniki 

przeprowadzone monitoringu przedrealizacyjnego (ornitologicznego i chiropterologicznego) przy 

zastosowaniu wymienionych zaleceń wskazują, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie 

oddziaływać na lokalne populacje awifauny i chiropterofauny. W przypadku pozostałych zwierząt 

lądowych elektrownie wiatrowe nie będą wywierały wpływu (patrz rozdział 6.9). 

 

Etap likwidacji: 

Etap likwidacji planowanej inwestycji swym oddziaływaniem na florę będzie w znaczący stopniu 

przypominał etap budowy.  Prace budowlane związane z demontażem  konstrukcji turbin wiatrowych 

oraz likwidacją infrastruktury towarzyszącej będą miały charakter krótkotrwały. Po zakończeniu prac 

demontażowych tereny inwestycyjne zostaną przywrócone do pierwotnego sposobu użytkowania 

(patrz rozdział 6.9). 

 

Oddziaływanie na wod ę. 

Etap budowy/likwidacji: 

Ze względu na zbliżony charakter prac w powyższych etapach oddziaływanie na wody zostało 

opisane łącznie. Na skutek prowadzenia prac budowlanych nastąpi ograniczenie infiltracji wód 

opadowych do grunty na skutek wykonywania utwardzeń terenu np. pod plac manewrowy itp. 
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Stosowanie sprawnego techniczne sprzętu bez wycieków substancji ropopochodnych zminimalizuje 

możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych. 

 

Etap eksploatacji: 

Oddziaływanie planowanej elektrowni wiatrowej na warunki wodne będzie polegać na lokalnym 

ograniczeniu infiltracji wody opadowej do gruntu. Woda ta spłynie po powierzchni fundamentu 

i wsiąknie do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni (ścieki deszczowe odprowadzane będą 

na tereny zielone w obrębie działki, której Inwestor będzie właścicielem). Również odprowadzanie 

wód opadowych z terenów dróg dojazdowych do poszczególnych turbin wiatrowych odbywać się 

będzie powierzchniowo do gruntu.  

Zagrożeniem dla środowiska wodnego może być także wyciek oleju z transformatora, jednakże przy 

zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń np. szczelna misa olejowa umożliwiająca zatrzymanie całej 

objętości oleju lub zastosowanie obudów dwuściennych transformatora zagrożenie powyższe zostanie 

skutecznie zminimalizowane (patrz rozdział 3.2) 

 

Oddziaływanie na powietrze.  

Etap budowy/likwidacji: 

Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza będzie wynikać głównie z pracy sprzętu 

budowlanego (prowadzenie wykopów, realizacja odcinków dróg i placów manewrowych) oraz 

transportu materiałów budowlanych i gleby z urobku oraz elementów konstrukcyjnych elektrowni. 

Wymienione wyżej procesy stanowią źródła emisji niezorganizowanej, w trudnych do określenia 

ilościach. Wystąpią również znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń w wyniku okresowego 

prowadzenia poszczególnych robót. 

Podsumowując, oddziaływanie na powietrze atmosferyczne mogące wystąpić podczas trwania fazy 

realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane poprzez działania 

związane z odpowiednią organizacją robót. Na etapie likwidacji przedmiotowej inwestycji wpływ na 

powietrze atmosferyczne będzie porównywalny do etapu budowy ze względu na zbliżony charakter 

prac i wykorzystywanych urządzeń (patrz rozdział 6.6). 

 

Etap eksploatacji: 

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na jakość powietrza 

atmosferycznego. Projektowana elektrownia wiatrowa przyczyni się do zwolnienia tempa zużycia 

zasobów naturalnych kraju, ponieważ będzie alternatywnym źródłem energii w stosunku do 

pozyskiwania jest z zasobów konwencjonalnych np. węgla kamiennego lub brunatnego. Jednocześnie 

nie miałoby miejsca pozytywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych, których wykorzystanie 

przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych oraz 

pozwala na oszczędność ograniczonych, kopalnych surowców energetycznych (patrz rozdział 6.6). 
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Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi z uwzgl ędnieniem ruchów masowych : 

Etap budowy/ likwidacji: 

W w/w etapach przedsięwzięcia oddziaływanie na powierzchnie ziemi polegało będzie na zmianie 

sposobu użytkowania terenów przeznaczonych pod budowę bądź likwidację fundamentów oraz 

elementów infrastruktury towarzyszącej . Oddziaływania te nie wpłyną na wartości użytkowe gleb nie 

zmienia również dotychczasowego użytkowania pozostałej części terenów inwestycyjnych. 

Poprzez stosowanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego do minimum zostanie ograniczona 

możliwość skażenia gruntów substancjami ropopochodnymi (patrz rozdział 3.2) 

 

Etap eksploatacji: 

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi może być wyciek oleju z transformatora, jednakże przy 

zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń np. szczelna misa olejowa umożliwiająca zatrzymanie całej 

objętości oleju lub zastosowanie obudów dwuściennych transformatora zagrożenie powyższe zostanie 

skutecznie zminimalizowane (patrz rozdział 3.2). Projektowana inwestycja znajduje się poza terenami 

o stromych zboczach, osuwisk w związku z czym nie będzie wywoływać ruchów masowych ziemi. 

 

Oddziaływanie na klimat.  

Etap budowy/likwidacji : 

Oddziaływanie na klimat (zanieczyszczenie powietrza) będzie wynikać głównie z pracy sprzętu 

budowlanego (prowadzenie wykopów, realizacja odcinków dróg i placów manewrowych) oraz 

transportu materiałów budowlanych i gleby z urobku oraz elementów konstrukcyjnych elektrowni. 

Wymienione wyżej procesy stanowią źródła emisji niezorganizowanej, w trudnych do określenia 

ilościach. Wystąpią również znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń w wyniku okresowego 

prowadzenia poszczególnych robót. 

Podsumowując, oddziaływanie na powietrze atmosferyczne mogące wystąpić podczas trwania fazy 

realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane poprzez działania 

związane z odpowiednią organizacją robót. Na etapie likwidacji przedmiotowej inwestycji wpływ na 

powietrze atmosferyczne będzie porównywalny do etapu budowy ze względu na zbliżony charakter 

prac i wykorzystywanych urządzeń.  

 

Etap eksploatacji: 

Projektowane turbiny wiatrowe przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

w tym gazów cieplarnianych oraz pozwali na oszczędność ograniczonych, kopalnych surowców 

energetycznych. 

 

Oddziaływanie na krajobraz.  

Etap budowy/likwidacji: 

Na etapach budowy oraz likwidacji wystąpią okresowe zmiany krajobrazu wywołane pracą urządzeń 

budowlanych. po zakończeniu powyższych etapów oddziaływania znikną. 
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Etap eksploatacji: 

Instalacja projektowanych turbin wiatrowych doprowadzi do zmian w fizjonomii krajobrazu – obiekt ten 

ze względu na swe rozmiary będą stanowiły dominanty krajobrazowe. Przy zastosowaniu działań 

minimalizujących ingerencje w krajobraz otoczenia wymienionych w rozdziale 6.13. Postrzeganie 

krajobrazu, w który wkomponowane zostały turbiny wiatrowe jest zagadnieniem niemierzalnym 

w dużej mierze uzależnionym od indywidualnej oceny danego obserwatora. Biorąc pod uwagę obecny 

charakter wykorzystywania terenu oraz przeszkody terenowe występujące na linii obserwator - turbina 

prognozuje się, iż przedmiotowe turbiny wiatrowe nie będą w znaczący sposób oddziaływać na 

krajobraz otoczenia a wręcz w niektórych przypadkach może stanowić ciekawe urozmaicenie terenu 

(patrz rozdział 6.13). 

 

Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajob raz kulturowy, obj ęte istniej ącą 

dokumentacja, w szczególno ści rejestrem lub ewidencja zabytków  

Etap budowy/likwidacji: 

Potencjalna możliwość oddziaływania planowanej inwestycji na dobra kulturowe zachodzi jedynie na 

etapie budowy/likwidacji. W czasie prowadzenia prac ziemnych istnieje możliwość natrafienia na 

dobra kulturowe podlegające ochronie. 

W bezpośredniej strefie lokalizacji planowanych turbin, dróg dojazdowych itd., ani w ich bliskim 

otoczeniu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego podlegające ochronie (patrz rozdział 4.7). 

W związku z tym na etapie budowy/likwidacji planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 

oddziaływać na obiekty kultury materialnej. 

 

Etap eksploatacji: 

Na etapie funkcjonowania planowana inwestycja nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać na 

zabytki i dobra kultury materialnej. Nie będzie oddziaływać także na dobra materialne – teren 

inwestycyjny to obszary rolnicze poza terenami wyłączonymi na stałe z rolniczego użytkowania 

dotychczasowy sposób użytkowania nie ulegnie zmianie. 

 

6. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA STAN ŚRODOWISKA W FAZIE 
BUDOWY, EKSPLOATACJI i LIKWIDACJI  

 

6.1.  Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych 

 W wyniku eksploatacji przedmiotowej elektrowni wiatrowej (dwie turbiny wiatrowe) dla 

każdego z wariantu (wariant realizacyjny oraz alternatywny)  nie będą powstawać ścieki socjalno – 

bytowe. 

Na czas trwania etapów: budowy i likwidacji (w obu przypadkach – wariantach) na 

analizowanym terenie ścieki socjalno - bytowe będą zbierane w szczelne zbiorniki bezodpływowe, 
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które następnie odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia 

w tym zakresie, a następnie oddawane do najbliższej oczyszczalni ścieków. 

 

6.2.  Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 

 W wyniku funkcjonowania przedmiotowych turbin wiatrowych, dla każdego z dwóch opisanych 

powyżej wariantów, na żadnym z etapów funkcjonowania inwestycji (budowa, eksploatacja, likwidacja) 

nie będą powstawały ścieki technologiczne. 

 

6.3.  Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych  

Zarówno w wariancie realizacyjnym, jak i w wariancie alternatywnym (zmiana typu turbiny – 

zwiększenie mocy z 3 x 2 MW, na turbiny 3 x 3 MW) ścieki deszczowe odprowadzane będą na tereny 

zielone w obrębie działek Inwestora. Ścieki te nie będą narażone na kontakt z substancjami 

niebezpiecznymi.  

 

6.4.  Odpady powstaj ące podczas funkcjonowania przedsi ęwzięcia 

 Zarówno w wariancie realizacyjnym, jak i w wariancie alternatywnym na obszarze 

bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowej zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą 

właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną fundamenty i drogi dojazdowe 

umożliwiające dowóz wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, nastąpią nieodwracalne 

zmiany w podłożu. Natomiast miejsca wykopu i powstały odkład ziemi pod dźwig oraz place 

montażowe będą zmianą krótkotrwałą, która po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócona do 

stanu pierwotnego. Do tego celu posłuży wierzchnia warstwa urodzajnej gleby tzw. humus , który 

podczas prac zostanie zdjęty i złożony w pryzmie na terenie budowy. To samo dotyczy ziemi 

z wykopów, która w końcowym etapie budowy posłuży do zagęszczania i zasypywania powstałych 

wykopów.  Nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony poza teren inwestycji i zagospodarowany 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

Zarówno humus jak i część ziemi z wykopów w myśl art. 4 ust. 1a ustawy o odpadach nie będzie 

klasyfikowana jako odpad. 

Część ziemi z wykopów oraz elementów budowlanych i konstrukcyjnych powstających podczas prac 

montażowych nie będzie potrzebna w miejscu inwestycji, bądź nie będzie spełniała wymagań 

technicznych, dlatego też w myśl „nowej” definicji zawartej cytowanej wyżej ustawie stanie się 

odpadem. 

Ingerencję w grunt spowoduje też wykonanie linii kablowej. Będzie to jednak ingerencja czasowa, 

gdyż po ułożeniu kabla wykop zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem 

układu warstw gruntowych. 
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Na terenie bezpośredniej lokalizacji elektrowni, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, 

wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na szatę roślinną 

będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym. Na terenie bezpośredniej lokalizacji farmy 

wiatrowej tj. w miejscu fundamentów będą zlikwidowane aktualnie występujące uprawy rolne. Na 

terenie projektowanych prac budowlano - drogowych nie będzie zagrożona roślinność drzewiasta 

i krzewiasta, bowiem znajduje się ona w znacznej odległości. Farma wiatrowa nie będzie zagrażać 

istniejącej szacie roślinnej, a ich budowa nie będzie w istotny sposób ingerować w ten obszar.  

 

Odpady powstaj ące podczas realizacji inwestycji  

Realizacja przedsięwzięcia, we wszystkich dwóch powyżej opisanych wariantach – realizacyjnym oraz 

alternatywnym -  wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów powstających przy wszelkiego rodzaju 

pracach budowlanych. Powstałe odpady nie będą należały do grupy odpadów niebezpiecznych i będą 

to przede wszystkim: 

� opakowania po materiałach budowlanych, które będą segregowane, a następnie 

wykorzystywane bądź przeznaczone do unieszkodliwienia, 

� złom stalowy oddawany do punktów skupu złomu, 

� odpady z budowy (tj. kawałki drewna, styropianu, papy, szkło) będą zbierane do pojemników 

i wywożone na składowisko bądź do odzysku. 

 

Od 1 stycznia 2002 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Poniżej przedstawiono listę 

odpadów przewidzianą do wytwarzania na etapie budowy:   

 

Tab.8. Lista odpadów przewidzianą do wytwarzania na etapie budowy. 

  Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów  Ilość w 

Mg/rok 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

 

 
 
 
 
 
ok. 5 Mg 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 50 

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 

poniżej     

500 Mg 

 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne nie wymienione 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 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek 

z pogłębiania) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 ok. 10 000 

Mg 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest 

poniżej      

50 Mg 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03 

 

W przypadku racjonalnego postępowania z odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wszelkimi zasadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko w tym zakresie. 

Powstające odpady będą gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane. Po zakończeniu 

fazy budowy ww. rodzaje odpadów przestaną powstawać. 

Wykonanie prac budowlanych Inwestor zamierza zleci ć firmie specjalistycznej . Zgodnie 

z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 22  ustawy o odpadach przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, 

„…którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto 

przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania  powodujące zmianę charakteru 

lub składu tych odpadów; wytwórc ą odpadów powstaj ących w wyniku świadczenia usług 

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów , czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usług ę, chyba że umowa 

o świadczenie usługi stanowi inaczej”. 

Tak wi ęc firma wykonuj ąca usług ę budowlano – podł ączeniow ą będzie wytwórc ą odpadów.  

Zmiana ustawy o odpadach zapisem art.17 ust. 3a wprowadziła bardzo dogodne zatwierdzenie 
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programu gospodarki odpadami, dzięki któremu firmy wykonujące usługi budowlano – remontowe 

mogą uzyskać jedną decyzję (wydaną przez właściwego marszałka) na wytwarzanie odpadów na 

obszarze całego kraju. Usprawni to procedurę wybierania doświadczonej i rzetelnej firmy do realizacji 

danej usługi. 

W przypadku, gdyby w umowie na świadczenie usług Inwestor miał być posiadaczem odpadów, 

wytworzone odpady będą zagospodarowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

19 grudnia 2008 roku zmieniającym, rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2008, Nr 235, poz. 

1614) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 rok Nr 49 poz. 356). 

Zagospodarowaniem odpadów oraz prowadzeniem pełnej ich ewidencji zajmie się kierownik budowy 

lub osoba wyznaczona przez Inwestora.  

 

Odpady powstaj ące podczas funkcjonowania (eksploatacji) przedsi ęwzięcia  

Dla obu wyżej opisanych wariantów (realizacyjnego oraz alternatywnego), w trakcie funkcjonowania 

farmy wiatrowej i infrastruktury towarzyszącej będą powstawać niewielkie ilości odpadów związanych 

z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady te będą zabierane przez służby dozoru 

technicznego, które posiadać powinny odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.  

Poniżej przedstawiono odpady, które mogą powstać podczas wykonywania prac remontowo – 

konserwacyjnych farmy wiatrowej: 

 

Tab.9. Lista odpadów przewidzianą do wytwarzania na etapie eksploatacji. 

Kod1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Ilość w Mg/rok 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wył ączeniem olejów jadalnych 

oraz 05, 12 i 19) 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,020 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i 

ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne 9 w tym filtry olejowe nie ujęte 

w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi. 

0,010 

16 02 Odpady urz ądzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 

13 
0,100 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 52 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15 
0,020 

17 Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (wł ączając gleb ę i ziemi ę z terenów 

zanieczyszczonych) 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,050 Mg 

 

Są to szacowane ilości wytwarzanych odpadów. Nikt nie jest w  stanie określić faktycznej ich ilości 

powstającej podczas napraw i konserwacji.  

W obowiązku wytwórcy (wykonujące usługi) jest natomiast stosowanie takich form usług oraz 

surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie 

najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi – art. 6 ustawy o odpadach.  

Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów podczas eksploatacji elektrowni następować będzie 

poprzez wykorzystywanie środków materiałowo - pędnych (smar, olej przekładniowy itp.) 

posiadających dużą żywotność eksploatacyjną co pozwala na małą ingerencją podczas eksploatacji 

farmy wiatrowej.  

Wytworzone podczas prac remontowo – konserwacyjnych odpady będą zagospodarowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem obowiązku poddania ich w pierwszej kolejności 

procesom odzysku – art. 7 ust. 2 ustawy o odpadach. 

Na dzień dzisiejszy Inwestor nie określił czy po upływie planowanego okresu eksploatacji 

projektowanej farmy wiatrowej zostanie ona zlikwidowana czy zastąpiona nowymi konstrukcjami.  

 

W fazie likwidacji inwestycji  podstawową czynnością będzie demontaż turbin wiatrowych, zarówno 

w wariancie realizacyjnym jak również w wariancie alternatywnym. Oprócz tego konieczna będzie 

rozbiórka fundamentów oraz nawierzchni utwardzonych układu komunikacji. Spełnienie wszystkich 

wymogów bezpieczeństwa pozwoli na przeprowadzenie tych prac w sposób nie zagrażający 

środowisku przyrodniczemu. 

Likwidacja inwestycji wiąże się z emisja zanieczyszczeń do powietrza (głównie pyłów i spalin) oraz 

wzrostem uciążliwości akustycznej. Jednakże uciążliwości te będą krótkotrwałe. Podobnie jak 

w przypadku fazy budowy inwestycji, w czasie likwidacji powstaną ścieki bytowo – gospodarcze, 

magazynowane i odbierane przez uprawnionego odbiorcę. 

W fazie likwidacji powstaną odpady  związane z rozbiórką turbin wiatrowych, fundamentów, dróg 

dojazdowych oraz sieci energetycznej. 

 

Powstałe odpady, związane z prowadzeniem likwidacji inwestycji, to głównie: 

• złom stalowy, 

• odpady z rozbiórki odpadów (tj. gruz betonowy oraz stal), 
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• oleje odpadowe, 

• elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, 

• odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

 

Odpady te zostaną do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy. 

Odpady powstające na etapie likwidacji inwestycji: 

 

Tab.10. Lista odpadów przewidzianą do wytwarzania na etapie likwidacji. 

KOD RODZAJ ODPADU  ILOŚĆ 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyjątkiem olejów jadalnych 

oraz grup 05, 12 i 19) 

 

 
 
 

200 dm3 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

 
200 dm3 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych) 

 

 
 
 
 

12 500 
Mg 

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 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 

06 

 

500 Mg 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 12 100 

Mg 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  

500 Mg 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 4 500 

Mg 17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 11 Kable i inne inż. Wymienione w 17 04 10 18 Mg 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych 

oraz urobek z pogłębiania) 

 

21 600 

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

 

Wszystkie czynności związane z fazą likwidacji prowadzone będą w porze dziennej. Podczas 

likwidacji przedmiotowej inwestycji istotną rolę odgrywa ochrona gruntu, który będzie szczególnie 
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narażony na skażenie substancjami ropopochodnymi (oleje do silników elektrycznych). Prace 

polegające na usuwaniu zużytych olejów zostaną wykonane z dużą ostrożnością. W przypadku 

zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi teren objęty planowaną inwestycją zostanie 

poddany procesowi rekultywacji w celu przywrócenia do stanu początkowego. 

Rekultywacja terenu prowadzone będzie w kierunku rolnym, mającym na celu przywrócenie 

poprzedniej funkcji terenom objętym planowaną inwestycją. Dlatego też zagłębienia powstałe 

w wyniku usunięcia fundamentów zostaną wypełnione oraz odtworzona zostanie warstwa glebowa. 

 

6.5.  Oddziaływania akustyczne 

 Celem tej części opracowania jest określenie stopnia oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia – dla każdego opisanego powyżej wariantu – wariant realizacyjny, alternatywny - na 

stan środowiska akustycznego w rejonie źródeł emisji hałasu zlokalizowanych w jego obrębie. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem oddziaływanie źródeł emisji zlokalizowanych na terenie 

planowanego przedsięwzięcia w kształtowaniu klimatu akustycznego najbliższego otoczenia 

rozważanego przedsięwzięcia. 

6.5.1.  Podstawy prawne 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826], 

- 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. 2008 Nr 

206,poz. 1291], 

- 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 z późniejszymi zmianami], 

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, 

- norma PN-ISO 9613 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.  

 

 

Ogólna metoda obliczania.”, 

- ogólna specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej VESTAS V 90, - wariant realizacyjny, 

- ogólna specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej VESTAS V 112, - wariant alternatywny, 

- program do wykonywania obliczeń w zakresie oddziaływania akustycznego WindPRO wersja 

2.7.486. 
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6.5.2.  Charakterystyka klimatu akustycznego przed realizacj ą inwestycji oraz 
identyfikacja terenów chronionych akustycznie 

 

 W bezpośrednim otoczeniu terenu lokalizacji projektowanej elektrowni wiatrowej (3 turbiny 

wiatrowe) typu Vestas V 90 o mocy do 2 MW – wariant realizacyjny, b ądź trzy turbiny wiatrowe typu 

Vestas V 112 o mocy do 3 MW – wariant alternatywny , znajdują się tereny rolnicze: grunty orne. Do 

najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na omawianym terenie należy komunikacja drogowa.  

 
Na terenach bezpośrednio przylegających do terenów na których będą zlokalizowane 

omawiane turbiny wiatrowe (3 sztuki), wskutek rolniczego wykorzystania obszarów bezpośrednio 

z nimi sąsiadujących warunki akustyczne będzie okresowo degradowane przez hałas pochodzący od 

maszyn rolniczych podczas prac polowych. 

 

 Na podstawie analizy map ewidencyjnych oraz opinii o klasyfikacji akustycznej, wydanej przez 

Urząd Gminy Regnów (załącznik nr 3)  dokonano identyfikacji obszarów chronionych akustycznie, dla 

obu wariantów (wariant realizacyjny, alternatywny) na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dla omawianych turbin projektowanych do instalacji w ramach niniejszej 

inwestycji dokonano ustalenia najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie. Wyniki analizy 

przedstawiono w tabeli poniżej. Obszary chronione akustycznie zarówno dla wariantu realizacyjnego 

jak i dla wariantu alternatywnego są takie same. Powodem tego jest to, że zmiana w wariantach 

polega na zmianie typy, mocy i zmianie parametrów technicznych turbin, natomiast ilość oraz ich 

rozmieszczenie nie uległo zmianie, jest takie same dla obu przedstawionych wariantów. Dlatego też 

w tabeli poniżej opisane zostały opisane odległości między terenami chronionymi akustycznie, 

a posadowionymi turbinami tylko dla wariantu realizacyjnego.  
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Tab.11. Identyfikacja terenów chronionych akustycznie. 

Najbli żej poło żony teren chroniony akustycznie 

Nr turbiny  Miejscowo ść 
Odległo ść mierzona od 
miejsca posadowienia 

wieży turbiny 
wiatrowej [m] 

Dopuszczalny poziom 

hałasu 5 

Wariant realizacyjny = Wariant alternatywny  

2 Regnów ok. 490 m 

Tereny zabudowy zagrodowej: 
- równoważny poziom hałasu 
dla pory dziennej – 55 dB(A) 
- równoważny poziom hałasu 
dla pory nocnej – 45 dB(A). 
Dotyczą one równoważnego 

poziomu dźwięku 
występującego w ciągu 

8 najniekorzystniejszych godzin 
pory dziennej  

(pomiędzy 600 i 2200) i w czasie 
jednej najniekorzystniejszej 

godziny pory nocnej  
(pomiędzy 2200 a 600). 

3 Regnów ok. 610 m 

1 Kazimierzów ok. 860 m 

 

6.5.3.  Charakterystyka źródeł hałasu 
 
A) Faza budowy  

 Na etapie budowy zarówno w wariancie realizacyjnym, jak również w wariancie alternatywnym 

zakłócenia klimatu akustycznego spowodowane będą  pracą ciężkiego sprzętu oraz samochodów 

transportowych dowożących niezbędne materiały na teren budowy. Ponieważ niniejsze oddziaływanie 

będzie posiadało charakter okresowy (prace budowlane będą prowadzone tylko w porze dziennej) 

obejmujący jedynie czas przeznaczony na instalację turbin nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływań ponadnormatywnych w zakresie emisji hałasu. Biorąc pod uwagę znaczne odległości 

pomiędzy terenami planowanych lokalizacji turbin wiatrowych, a najbliżej zlokalizowanymi terenami 

chronionymi akustycznie dopuszczalne poziomy hałasu na etapie budowy zostaną dotrzymane.  

 

B) Faza eksploatacji, zarówno w wariancie realizacy jnym, jak i w wariancie alternatywnym  

Źródłami emisji energii akustycznej do otoczenia z projektowanych turbin wiatrowych będą: 

- praca  trzech generatorów – hałas mechaniczny, ciągły w czasie funkcjonowania urządzeń; 

- obroty trzech rotorów – hałas aerodynamiczny, ciągły, „pulsujący” w czasie funkcjonowania 

urządzeń; 

 
Hałas aerodynamiczne powstaje wskutek kontaktu powietrza ze śmigłami na stosunkowo dużej 

powierzchni omiatania. Ma on charakter szerokopasmowego szumu z widmową gęstością energii 

akustycznej dość równomierną w pasmach częstotliwości słyszalnych. Wytwarzane infradźwięki 

                                                 
5Na podstawie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu przedsięwzięcia 
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charakteryzują się przy turbinie wiatrowej poziomami znacznie niższymi od mogących spowodować 

jakiekolwiek zagrożenia zdrowia. 

Ponieważ hałas turbin wiatrowych o charakterze białego szumu jest maskowany szumem wiatru na 

innych przeszkodach terenowych (i na uchu!), to w aspekcie dokuczliwości można rozpatrywać tylko 

słyszalne tzw. czyste tony, które mogą powstawać na nierównościach śmigieł. Jednak producenci 

poświęcają najwyższą uwagę zapewnieniu możliwie najgładszej powierzchni śmigieł i wykonaniu ich 

w sposób uodparniający na korozje, osadzanie się zanieczyszczeń (w tym insektów) i inne 

mechaniczne czynniki mogące powodować uszkodzenia.  

 
W tej części opracowania omówione zostaną tylko te źródła, które z uwagi na swój charakter 

będą kształtować klimat akustyczny w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. 

Aby określić poziom dźwięku w punkcie obserwacji należy określić wartości równoważnych poziomów 

mocy akustycznej źródeł hałasu określane z uwzględnieniem ich czasowych charakterystyk pracy. 

Ponadto, jeśli na drodze źródło - punkt obserwacji znajdują się przeszkody naturalne lub sztuczne 

należy to uwzględnić w obliczeniach wartości końcowej stosując odpowiednie procedury określające 

dodatkowy spadek poziomu dźwięku wskutek ekranowania. 

Do określenia wpływu planowanej inwestycji na kształtowanie się klimatu akustycznego przyjęto 

wariant najniekorzystniejszy dla Inwestora, tzn. taki, w którym wszystkie źródła emitujące hałas 

pracują jednocześnie. 

Przyjmuje się, że na terenie inwestycji nie będą występować ruchome źródła hałasu (nie będą 

się poruszały samochody). Ruch samochodowy na etapie eksploatacji niniejszej inwestycji ze względu 

na jej charakter (turbiny wiatrowe są urządzeniami bezobsługowymi) będzie związany jedynie 

z momentami kontroli technicznych projektowanych urządzeń co będzie sytuacją sporadyczną. 

W związku z powyższym pogorszenie warunków akustycznych spowodowanych ruchem 

samochodowym będzie miało marginalny wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego elektrowni 

wiatrowej dlatego też w niniejszym opracowaniu nie brano go pod uwagę. 

 

Do jedynych źródeł stacjonarnych nale żeć będą trzy wirniki projektowanych turbin wiatrowych 

umieszczonych na wie żach: 

-  każda o wysokości 105 m – wariant realizacyjny, 

-  każda o wysokości 119 m – wariant alternatywny 

 będą one źródłem hałasu zarówno w porze nocnej jak i dziennej  

 

Przyjmuje się, że przedmiotowe wirniki będą źródłem hałasu przez całe 8 godzin roboczych w porze 

dziennej oraz 1 godzinę w porze nocnej – wariant najbardziej niekorzystny dla środowiska.  

 

Na obecnym etapie projektowania inwestycji planuje się zamontowanie turbin wiatrowych firmy 

Vestas V 90 ka żda o mocy 2 MW (wariant realizacyjny), lub w wariancie alternatywnym budowie 

trzech turbin wiatrowych firmy Vestas V 112 ka żda o mocy 3 MW, lub innej firmy o równoważnej 

mocy i porównywalnych parametrach technicznych (w tym akustycznych); nie podjęto jeszcze 
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ostatecznej decyzji odnośnie wyboru dostawcy turbin. Inwestor nie wyklucza, w przypadku uzyskania 

lepszego terminu dostawy i/lub korzystniejszej ceny, instalacji turbin innego producenta. Warunkiem 

dla zmiany marki turbin wiatrowych jest zapewnienie, że zmiana dostawcy turbin nie spowoduje 

pogorszenia warunków akustycznych przedstawionych w niniejszym opracowaniu – parametry emisji 

hałasu, w stosunku do parametrów technicznych uwzględnionych w obliczeniach i analizach 

wykonanych na potrzeby niniejszego dokumentu, nie ulegną pogorszeniu oraz dochowane zostaną 

wszystkie ustalone poziomy emisji hałasu.  

Na potrzeby niniejszej analizy akustycznej przyjęto założenie (w celu przedstawienia wariantu 

najbardziej niekorzystnego dla Inwestora): iż wszystkie trzy turbiny wiatrowe będą pracowały 

w sposób ciągły ze swoją nominalną prędkością. 

 

Poziom mocy akustycznej przyj ęty do oblicze ń. 

W związku z powyższym mając na uwadze przyjęte wyżej założenia, w celu przedstawienia 

możliwości najbardziej niekorzystnej dla środowiska w zakresie emisji hałasu, poziom mocy 

akustycznej dla przedmiotowych turbin przyjęto na podstawie karty katalogowej turbiny typu Vestas 

V 90 o  mocy znamionowej do 2 MW  każda – wariant realizacyjny, oraz turbiny typy Vestas V 112  

o mocy do 3 MW  – wariant alternatywny.  

 

W celu dotrzymania opisanych parametrów dotyczących klimatu akustycznego zaleca się wykonanie 

analizy porealizacyjnej obejmującej oddziaływania elektrowni wiatrowej na klimat akustyczny. 

W przypadku stwierdzenia w wyniku wykonanych badań przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych akustycznie obniżenie mocy akustycznej elektrowni w celu 

ograniczenia jej oddziaływania na klimat akustyczny otoczenia, a jeżeli powyższe działania 

(techniczne, technologiczne, organizacyjne) nie będą skuteczne demontaż urządzenia. 

 

C) Faza likwidacji, zarówno w wariancie realizacyjn ym, jak i w wariancie alternatywnym    

Zakładając, iż likwidacja projektowanego przedsięwzięcia będzie przeprowadzona, oddziaływanie, 

a co za tym idzie źródła emisji hałasu będą podobne jak na etapie budowy. 

 

6.5.4.  Metodyka oblicze ń  

Poziom imisji dźwięku w środowisku obliczony został w oparciu o program komputerowy 

WindPRO wersja 2.7.486. Przyjęty model obliczeniowy oparty jest na dwóch założeniach: 

• elektrownie wiatrowe traktowane są jako punktowe źródła dźwięku, 

• pracujące turbiny emitują dźwięk równomiernie we wszystkich kierunkach. 

 

Model obliczeniowy jest zgodny z polsk ą norma PN ISO 9613-2. 
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Punktowe źródła dźwięku to takie, dla których każdy wymiar liniowy jest mniejszy od połowy 

odległości między środkiem geometrycznym źródła, a najbliższym punktem obserwacji. Emitują one 

dźwięk, który jest określany przez równoważny poziom mocy akustycznej LWAeq. 

Model zastosowany w oprogramowaniu uwzględnia efekt pochłaniania dźwięku przez powietrze, 

a także poprawki spowodowane tłumieniem dźwięku przez grunt, zieleń. Nie uwzględnia natomiast 

występowania przeszkód terenowych, które dodatkowo ograniczają propagację dźwięku w przestrzeni 

(pasy zadrzewień i kompleksów leśnych). 

Prognozy dotyczące hałasu są opracowane przy założeniu, iż siłownie pracują przez 24 h/dobę 

w warunkach, przy których poziom hałasu przez nie emitowany jest maksymalny (wariant najbardziej 

niekorzystny dla Inwestora). 

 
W rzeczywistości spodziewać się należy znacznie mniejszego oddziaływania turbin na klimat 

akustyczny obszaru otaczającego turbinę wiatrową, spowodowanego występowaniem znacznie 

niższej siły wiatru przez większą część doby, niż ta założona w symulacji. 

W analizie akustycznej przyjęto współczynnik szorstko ści gruntu G =1,00  charakterystyczny 

dla terenu opracowania (porowaty, lekko pofalowany teren, pola uprawne). Dla celów obliczeniowych 

przyjęto maksymalny potencjalny poziom mocy akustycznej  charakteryzujący turbiny wiatrowe:  

- o mocy  do 2 MW – 104 dB(A),  oraz wysokość wieży do 105 m – wariant realizacyjny , 

- o mocy do 3 MW – 106,5 dB(A) , oraz wysokość wieży do 119 m – wariant alternatywny , 

Analizę oddziaływania akustycznego przeprowadzono na wysokości 4,0 m. 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody algorytm obliczeniowy określa norma: PN-ISO 9613-2 – Akustyka. Tłumienie dźwięku 

podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania - obliczenia zostały wykonane 

zgodnie z w/w normą. Dodatkowo poniżej dokonano porównania parametrów użytych w obliczeniach 

przedstawionych w załącznikach: 

 

 Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 
ilości pobieranej wody 

Dane użyte do obliczeń 

Lokalizacja 
punktów 
pomiarowych 

Na terenie zabudowanym:  
a) na wysokości 4 m nad powierzchnia terenu, gdy 

nie ma możliwości wykonania 
pomiarów hałasu w świetle okna na danej 
kondygnacji; 

b)  na terenach otaczających ww. budynki 
— na wysokości 4 m nad powierzchnia 
terenu. 

Wysokość na jakiej zostały 
wykonane obliczenia 
rozprzestrzeniania się hałasu - 4 
m na terenie zabudowanym 

Obliczeniowe 
metody 
hałasu 
emitowanego 
do 
środowiska   

Metody obliczeniowe oparte są na modelu 
rozprzestrzeniania 
się hałasu w środowisku zawartym 
w normie PN ISO 9613-2 Akustyka — Tłumienie 
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 
Ogólna metoda obliczenia. 

Norma PN ISO 9613:2 Akustyka 
— Tłumienie 
dźwięku podczas propagacji w 
przestrzeni otwartej. 
Ogólna metoda obliczenia.   
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6.5.5.  Oddziaływanie akustyczne przedsi ęwzięcia 
 

A) Faza budowy – wariant realizacyjny oraz wariant alternatywny   

 Z transportem samochodowym oraz z pracą ciężkiego sprzętu na terenie lokalizacji 

przedsięwzięcia związana będzie emisja hałasu. 

Ze względu na to, że prace budowlano – instalacyjno – montażowe prowadzone będą w porze dziennej 

oraz ze względu na odległość placów budowy od najbliższej zabudowy zagrodowej (min. 490 m) można 

przyjąć, że poziom ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych prac, spowodowany pracą maszyn 

budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, a także zwiększonym ruchem pojazdów 

samobieżnych i samochodowych, nie będzie uciążliwy dla mieszkańców (poziom hałasu występującego 

okresowo w trakcie prac budowlanych, nie jest normowany w polskim prawie). Należy wspomnieć, iż etap 

ten będzie posiadał charakter krótkotrwały w porównaniu do czasu eksploatacji urządzenia, a wiążące 

się z nim uciążliwości po zakończeniu budowy znikną. 

 

Wibracje  

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze, węzły betoniarskie) może wywołać 

drgania (wibracje), które zlokalizowane będą w strefie prowadzonych prac i ustąpią z chwilą ich 

zakończenia. Mogą być one szkodliwe dla konstrukcji budynków i być uciążliwe dla ludzi 

przebywających w budynkach. Ich występowanie jest jednak krótkotrwałe i dotyczy obszaru 

maksymalnie do kilkudziesięciu m od strefy pracy urządzeń. W przypadku planowanego 

przedsięwzięcia drgania takie będą występowały jedynie w okresie budowy fundamentów wież 

elektrowni. 

Ze względu na odległości zabudowy zagrodowej od placów budowy (min. 488 m - zarówno 

w wariancie realizacyjnym, jak również w wariancie alternatywnym) nie prognozuje się zagrożeń 

wibracjami dla najbliższych budynków i ludzi w nich przebywających.  

 

B) Faza eksploatacji – wariant realizacyjny oraz wa riant alternatywny  

 Analizując wykonane obliczenia stwierdzono, iż projektowana lokalizacja trzech turbin 

wiatrowych nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów 

zabudowy zagrodowej, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2007 Nr 120, 

poz. 826] dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 

- równoważny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A) – w godzinach od 600 do 2200 

- równoważny poziom hałasu dla pory nocnej – 45 dB(A) – w godzinach od 2200 do 600. 
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W tabeli poni żej przedstawiono obliczone poziomy mocy akustycznej  dla okre ślonych punktów 

pomiarowych.  

 

Tab.12. Poziomy mocy akustycznej w wyznaczonych punktach pomiarowych. 

 
Punkt 
pomiarowy 

Poziom hałasu 
w punkcie 

pomiarowym 
mierzony na 

wysoko ści 4,0 m 
– wariant 

realizacyjny 

Poziom hałasu 
w punkcie 

pomiarowym 
mierzony na 

wysoko ści 4,0 m – 
wariant 

alternatywny 

 
Dopuszczalny poziom 
hałasu dla zabudowy 

zagrodowej 

 
Spełnienie 
wymaga ń 

A 38,4 dB(A) 40,8 dB(A) 45 dB(A) 

TAK 
B 36,9 dB(A) 39,4 dB(A) 45 dB(A) 

C 38,2 dB(A) 40,6 dB(A) 45 dB(A) 

D 36,3 dB(A) 38,7 dB(A) 45 dB(A) 

 

W załączeniu do niniejszego opracowania przedstawiono raport z programu obliczeniowego WidPRO 

wersja 2.7.486 sposób wykonanych symulacji oddziaływania akustycznego oraz mapę akustyczną – 

załącznik nr 7 – wariant realizacyjny (analiza akustyczna wykonana na wysokości 4,0 m) oraz 

załącznik 8 – wariant alternatywny (analiza akustyczna przeprowadzona na wysokości 4,0 m). 

  
C) Faza likwidacji – wariant realizacyjny oraz wari ant alternatywny  

Zakładając, iż likwidacja projektowanego przedsięwzięcia będzie przeprowadzona, oddziaływanie na 

klimat akustyczny będzie zbliżone intensywnością i charakterem do oddziaływania w fazie budowy. 

 

6.5.6.  Charakterystyka skumulowanego oddziaływania  akustycznego  

W celu ustalenia możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego w zakresie 

oddziaływania akustycznego Inwestor wystąpił do Urzędu Gminy w Regnowie z wnioskiem 

o udostępnienie informacji odnośnie lokalizacji na terenie gminy Regnów istniejących oraz 

planowanych elektrowni wiatrowych (załącznik nr 11).   

W tabeli poniżej zestawiono wszystkie wszczęte oraz zakończone postępowania administracyjne 

w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Regnów. 
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Tab.13. Postępowania administracyjne w sprawie budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Regnów

 

 

L.p. 

 

Gmina 

 

Miejscowo ść 

Nr 
ewidencyjny 

działki 

Liczba  
siłowników 
wiatrowych 

Łączna moc 
siłowników 
wiatrowych 

Odległo ści mi ędzy 
najbli ższą 

planowan ą turbin ą 
na terenie gminy, 
a przedmiotowymi 

turbinami 
1. Regnów Regnów 51/1,53 1 2 MW 2,2 km 

2. Regnów Regnów 26 1 2 MW 2,3 km 

3. Regnów Regnów 28 1 2 MW 1,9 km 

 

Jak widać z przedstawionych w powyższej tabeli informacji dotyczących odległości dzielących 

przedmiotowe turbiny wiatrowe, na działkach o nr ewid.: 26, 28 ,51/1, oraz 53 w miejscowości 

Regnów, a pozostałymi planowanymi turbinami wiatrowymi na terenie gminy Regnów, są zbyt duże, 

aby zachodziła możliwość kumulacji. Zatem emisja hałasu jest mało prawdopodobna, a nawet można 

powiedzieć, że jest jej brak.  

W załączniku 12  w sposób graficzny przedstawione zostało odległości pomiędzy wszystkimi trzema 

przedmiotowymi turbinami wiatrowymi, a najbliższą planowaną turbiną na terenie gminy Regnów. 

Z załączników tych jasno wynika, że odległości między tymi turbinami są zbyt duże (od 1,90 km – 2,30 

km), aby mogła zachodzić między nimi kumulacja. 

 

6.5.7. Przewidywane działania maj ące na celu zapobieganie negatywnemu 
oddziaływaniu na środowisko 

 

 W celu zapobiegania lub ograniczania wszelkich negatywnych uciążliwości (oddziaływań na 

środowisko) należy zastosować rozwiązania: 

 

1) Na etapie realizacji przedsi ęwzięcia nale ży podj ąć nast ępujące działania:  

- prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej, poza godzinami nocnymi (2200 – 600); 

- w trakcie prac budowlanych należy stosować urządzenia o niskim poziomie emitowanego hałasu 

i emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w pełni zapewniające ochronę wód gruntowych. 

 

2) na etapie eksploatacji przedsi ęwzięcia:  

- w celu dotrzymania opisanych w powyższej dokumentacji parametrów dotyczących klimatu 

akustycznego zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej obejmującej oddziaływania elektrowni 

wiatrowej na klimat akustyczny; 

- w przypadku stwierdzenia w wyniku wykonanych badań przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych akustycznie obniżenie mocy akustycznej turbin wiatrowych w celu 

ograniczenia ich oddziaływania na klimat akustyczny otoczenia. 
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3) na etapie likwidacji przedsi ęwzięcia działania  minimalizujące negatywny wpływ na środowisko 

będą identycznej jak w przypadku budowy. 

 

6.5.8.  Podsumowanie 

Analizując rozwiązania projektowe przedsięwzięcia stwierdza się, że w obu omawianych 

przypadkach - wariant realizacyjny, oraz alternatywny - nie zachodzi konieczność zminimalizowania 

oddziaływania akustycznego obiektu na zabudowę zagrodową. Jak wynika z przedstawionych 

obliczeń oraz mapy zasięgu uciążliwości akustycznej, analizowanych przedsięwzięć nie występują 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 
Analizuj ąc rozwi ązania projektowe przedsi ęwzięcia stwierdzono, i ż: 

- obecnie w otoczeniu terenów planowanych pod instalację trzech turbin wiatrowych nie ma 

żadnych stacjonarnych źródeł hałasu i warunki akustyczne są tylko okresowo degradowane 

przez hałasy maszyn rolniczych podczas prac polowych, 

- nie ma potrzeby stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie elektrowni 

wiatrowej na środowisko ani zmiany usytuowania masztu. Na etapie eksploatacji należy 

dokonywać okresowych konserwacji ruchomych elementów turbin celem ograniczania 

hałasów mechanicznych oraz usuwać ewentualne powstałe nierówności i zanieczyszczenia 

na śmigłach, by nie powodowały one niepożądanych tonalnych hałasów aerodynamicznych. 

 

6.6. Emisja zanieczyszcze ń do powietrza 
 
Faza budowy, zarówno w wariancie realizacyjnym, jak  równie ż w wariancie alternatywnym  

 Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza będzie wynikać głównie z pracy sprzętu 

budowlanego (prowadzenie wykopów, realizacja odcinków dróg i placów manewrowych) oraz 

transportu materiałów budowlanych i gleby z urobku oraz elementów konstrukcyjnych elektrowni.  

Ruch pojazdów, realizacja wykopów oraz składowanie gleby z urobku i ewentualnie sypkich 

materiałów budowlanych spowoduje okresową emisję pyłów do atmosfery. Będzie ona miała charakter 

niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy. Wobec dobrych warunków 

przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na warunki aerosanitarne w rejonie realizacji 

przedsięwzięcia. 

Przy pracach spawalniczych emitowany będzie CO, NO2 i pył zawieszony. Ponadto przy pracach 

wykończeniowych, mogą być emitowane benzyna typu C, pył opadający, ksylen i toluen. Wpływ emisji 

zanieczyszczeń powstających w trakcie prac montażowych i wykończeniowych będzie praktycznie 

ograniczony do obszaru ich bezpośredniego otoczenia i nie będzie stanowił zagrożenia dla 

środowiska. 

Transport urobku samochodami ciężarowymi, dowóz betonu do wylewania fundamentów oraz 

transport elementów konstrukcyjnych pogorszy okresowo warunki aerosanitarne (spaliny i pył) 



Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:  
„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych 

oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi  
oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 (oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi),  

51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 

 

 64 

w sąsiedztwie tras ich przejazdów, które w związku z tym należy wyznaczyć z ominięciem w jak 

największym stopniu terenów osadniczych. 

Wymienione wyżej procesy stanowią źródła emisji niezorganizowanej, w trudnych do określenia 

ilościach. Wystąpią również znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń w wyniku okresowego 

prowadzenia poszczególnych robót. 

Podsumowując, oddziaływanie na powietrze atmosferyczne mogące wystąpić podczas trwania fazy 

realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane poprzez działania 

związane z odpowiednią organizacją robót. 

 

Faza eksploatacji, zarówno w wariancie realizacyjny m, jak równie ż w wariancie alternatywnym  

 Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na jakość 

powietrza atmosferycznego. Projektowane turbiny wiatrowe (3 sztuki) przyczynią się do zwolnienia 

tempa zużycia zasobów naturalnych kraju, ponieważ będzie alternatywnym źródłem energii 

w stosunku do pozyskiwania jej z zasobów konwencjonalnych np. węgla kamiennego lub brunatnego. 

Jednocześnie nie miałoby miejsca pozytywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych, których 

wykorzystanie przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów 

cieplarnianych oraz pozwala na oszczędność ograniczonych, kopalnych surowców energetycznych. 

 
Faza likwidacji, zarówno w wariancie realizacyjnym,  jak równie ż w wariancie alternatywnym  

 Na etapie likwidacji przedmiotowej inwestycji wpływ na powietrze atmosferyczne będzie 

porównywalny do etapu budowy ze względu na zbliżony charakter prac i wykorzystywanych urządzeń. 

Faza ta będzie posiadła charakter krótkotrwały; po zakończeniu etapu likwidacji wszystkie uciążliwości 

związane z tym okresem czasowym znikną. 

 

6.7.  Promieniowanie elektromagnetyczne 
 

Faza budowy, zarówno w wariancie realizacyjnym, jak  równie ż w wariancie alternatywnym  

 Na etapie budowy nie przewiduje się stosowania urządzeń mogących powodować negatywny 

wpływ na środowisko spowodowany promieniowaniem elektromagnetycznym. Należy zwrócić uwagę 

na charakter wykonywanych prac i użyte do tego urządzenia: roboty budowlane związane 

z wykonaniem fundamentów pod projektowane turbiny wiatrowe (koparko – ładowarki, itp.) oraz 

montaż poszczególnych elementów (przy użyciu dźwigów).   

 

Faza eksploatacji, zarówno w wariancie realizacyjny m, jak równie ż w wariancie alternatywnym  

 W przypadku planowanej inwestycji – budowa elektrowni wiatrowej składającej się z trzech 

turbin wiatrowych, każda o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – źródłami pól 

elektromagnetycznych będą: 

- generatory o napięciu znamionowym 690 V, 
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- transformatory 0,69/15 kV (napięcie robocze na uzwojeniu pierwotnym transformatora 690 V, 

napięcie robocze na uzwojeniu wtórnym transformatora 15 kV), 

- podziemne połączenia kablowe. 

 

W odniesieniu do generatorów prądu stanowiących źródło niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego zagrożenie wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na 

ludzi zostało maksymalnie ograniczone. W/w urządzenia umieszczone zostaną w gondoli każdej 

turbiny znajdującej się na wysokości ok. 105 m n.p.m. Konstrukcja samego urządzenia sprawia, że 

linie pola elektromagnetycznego prawie w całości zamykają się w ich wnętrzu. Dodatkowo gondola 

wykonana jest ze stali lub jej pochodnych, które stanowią ekran – zabezpieczenie przed przenikaniem 

pola elektromagnetycznego na zewnątrz urządzenia. 

Turbiny wiatrowe projektowane do instalacji w ramach elektrowni wiatrowej  podłączone będzie do 

KSE za pośrednictwem linii energetycznych doprowadzonych do rozdzielni 15 kV stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV „Żurawia” (dokładne miejsce przyłączenia: pola nr 15 i 16 w rozdzielni 

„Żurawia”). 

 

W ramach niniejszej inwestycji na obecnym etapie Inwestor nie określił dokładnego położenia 

transformatorów, zakłada się dwie możliwe lokalizacje: 

1) w gondoli każdej turbiny wiatrowej 

2) na powierzchni terenu obok każdej wieży projektowanej turbiny. 

Powyższe informacje zostaną dokładnie ustalone na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.  

Konstrukcja samych urządzeń sprawia, że linie pola elektromagnetycznego prawie w całości zamykają 

się w jego wnętrzu (obudowa transformatora stanowi ekran chroniący przed przenikaniem pola 

elektromagnetycznego na zewnątrz urządzeń). W przypadku zastosowania rozwiązania pierwszego 

wymienionego powyżej dodatkowym aspektem chroniącym środowisko przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym będzie jego umieszczenie w gondoli na wysokości 105 m n.p.t. W przypadku 

rozwiązania drugiego – lokalizacja transformatora na powierzchni terenu obok wieży projektowanej 

turbiny – oddziaływanie elektromagnetyczne ograniczy się jedynie do terenu zajmowanego przez 

transformator (jak wspomniano wyżej konstrukcja samych urządzeń sprawia, że linie pola 

elektromagnetycznego prawie w całości zamykają się w jego wnętrzu (obudowa transformatora 

stanowi ekran chroniący przed przenikaniem pola elektromagnetycznego na zewnątrz urządzeń). 

 
Wyprowadzenie mocy z elektrowni wiatrowej odbywać się będzie poprzez projektowane linie kablowe 

(prowadzone we wnętrzu wież turbin) do projektowanych transformatorów (poprzez linie kablowe 

prowadzone pod ziemią na głębokości ok. 1,2 m p.p.t.). Zastosowane połączenie kablowe będzie 

dobrze izolowane warstwą gruntu i nie będzie stanowić zagrożenia po katem występowania 

promieniowania elektromagnetycznego. 

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
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sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 182, poz. 1882, 1883) dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą: 

- dla składowej elektrycznej (E) 10 kV/m 

- dla składowej magnetycznej (A) 60 A/m. 

Wspomniane przepisy stanowią ponadto, ze na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową natężenie pola elektrycznego (E) nie może przekraczać wartości 1 kV/m, a natężenie 

pola magnetycznego (H) 60 A/m.  

 

Na podstawie dostępnych wyników badań (Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy 

Association (2004). The Electromagnetic Compatibility and Electromegnetic Field Implications for 

Wind Farming in Australia) stwierdza się, iż oddziaływania elektromagnetyczne emitowane przez 

urządzenia wymienione wyżej jest marginalnie małe a wręcz w niektórych przypadkach w ogóle 

niemierzalne, a co za tym idzie nie przyczyni się do pogorszenia zdrowia i życia okolicznych 

mieszkańców. 

 

Rozpatrując zjawisko pól elektrycznych i elektromagnetycznych w ramach planowanej inwestycji, nie 

stwierdzono negatywnego wpływu na środowisko elektrowni wiatrowej oraz infrastruktury technicznej 

– nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone 

w w/w rozporządzeniu. 

 
Faza likwidacji, zarówno w wariancie realizacyjnym,  jak równie ż w wariancie alternatywnym  

 W powyższym przypadku oddziaływania na etapie likwidacji będą zbliżone charakterem oraz 

uciążliwością do etapu budowy. W niniejszym przypadku nie przewiduje się używania urządzeń 

migocących oddziaływań w sposób negatywny na środowisko pod względem oddziaływania 

elektromagnetycznego.  

Do niniejszego opracowania zostały dołączone warunki przyłączenia energetycznego 

Nr 13153/10/2009, które stanowią załącznik nr 13. 

 

6.8.  Migotanie cieni  

 W przedmiotowej dokumentacji dokonano analizy efektu migotania cienia. Ponieważ 

oddziaływanie to ma miejsce jedynie w przypadku pracy jednej turbiny wiatrowej logicznym jest, iż na 

etapie budowy oraz likwidacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego ono nie wystąpi, dlatego 

też dokonano opisu oddziaływania tylko na etapie eksploatacji przedmiotowej elektrowni wiatrowej. 

Obracające się łopaty wirnika turbin wiatrowych (trzy turbiny) rzucają na otaczające je tereny 

cień, powodując tzw. efekt migotania cieni. Z efektem migotania cieni mamy do czynienia głównie 

w krótkich okresach dnia, w godzinach porannych i popołudniowych, gdy nisko położone na niebie 

słońce świeci zza turbiny, a cienie rzucane przez łopaty wirnika są mocno wydłużone. Jest on 
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szczególnie zauważalny w okresie zimowym, kiedy to kąt padania promieni słonecznych jest 

stosunkowo mały (EDR, 2009).  

Naukowcy są zgodni, że migotanie cieni o częstotliwości powyżej 2,5 Hz, zwane efektem 

stroboskopowym, może być dla człowieka uciążliwe. Maksymalne częstotliwości migotania 

wywołanego przez współczesne turbiny wiatrowe nie przekraczają bowiem 1 Hz, czyli znajdują się 

dużo poniżej progowej wartość 2,5 Hz i nie powinny być odbieranie jako szkodliwe (British Epilepsy 

Association, 2009).  

Aby efekt migotania ceni wywoływany przez elektrownie wiatrowe mógł osiągnąć częstotliwość 

efektu stroboskopowego, a więc przekraczać wartość 2,5 Hz, rotor wiatraka musiałby wykonywać 

50 obrotów wirnika na minutę, w przedmiotowej inwestycji do zainstalowania użyte zostaną turbiny 

wolnoobrotowe obracają się z prędkością maksymalną 14,9 obrotów na minutę – nie ma możliwości 

wystąpienia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w postaci efektu stroboskopowego. 

 Intensywność zjawiska migotania cieni, a tym samym jego odbiór przez człowieka, uzależnione 

są od kilku czynników (Ove Arup and Partners, 2004):  

1. wysokości wieży i średnicy wirnika,  

2. odległości „obserwatora” od turbiny wiatrowej - im zabudowania mieszkalne są bardziej 

oddalone od inwestycji, tym efekt migotania cieni jest mniejszy. Zakłada się, że nie jest on 

w ogóle dostrzegalny przy odległości równej 10 - krotnej długości łopaty wirnika (a więc średnio 

przy 400 – 800 metrach), 

3. pory roku,  

4. zachmurzenia – im większe zachmurzenie tym mniejsza intensywność migotania cieni,  

5. obecności drzew pomiędzy turbiną wiatrową, a „obserwatorem” – znajdujące się pomiędzy 

turbiną wiatrową, a „obserwatorem” drzewa lub budowle znacznie redukują efekt migotania 

cieni,  

6. orientacji okien w budynkach, które znajdują się w strefie migotania cieni,  

7. oświetlenia w pomieszczeniu – jeśli dane pomieszczenie doświetlenie jest przez oświetlenie 

sztuczne bądź przez okno, które nie znajduje się w strefie oddziaływania cieni, intensywność 

zjawiska migotania cieni w danym pomieszczeniu będzie znacznie ograniczona.  

 
 Obracające się łopatki turbiny wiatrowej mogą wytwarzać efekt stroboskopowy (oddziałujący 

bezpośrednio na ludzki mózg). Efekt wywoływany jest przez cień migotający z dużą częstotliwością 

i jest odczuwalny w promieniu do 500 m w zależności od położenia geograficznego i odległości 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w stosunku do punktu obserwacji. Ponieważ w przypadku niniejszej 

inwestycji, zarówno w wariancie realizacyjnym, jak również w wariancie alternatywnym - najbliższa 

zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości min. 488 m –istnieje możliwość wystąpienia 

powyższego zjawiska. W celu stwierdzenia charakteru tegoż oddziaływania przeprowadzono analizę 
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efektu migotania cienia, która stanowi załącznik nr 9  – wariant realizacyjny, oraz załącznik nr 10  – 

wariant alternatywny do niniejszego raportu. Jak wynika z załączonych map długość trwania 

zacienienia na terenach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie przekracza 30 h/rok – norma 

niemiecka została spełniona. Zatem w obu przypadkach wyżej omawiane zjawisko nie będzie 

stanowić zagrożenia dla najbliżej zlokalizowanych terenów mieszkalnych.  

  

W polskim prawie nie istnieją żadne normy czy wytyczne dotyczące analizowanego 

oddziaływania, dlatego też przy obliczaniu efektu migotania cienia jako wytyczną posłużono się 

wyrokiem sądu niemieckiego, który po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu uznał, iż wartość 

30 h/rok nie jest wartością określającą najgorszy przypadek tylko wartością rzeczywistą, a co za tym 

idzie został prawnie zaakceptowany. Wiele państw posługuję się wyżej opisanym zdarzeniem 

i wartość 30 h/rok traktuje jako standard do osiągnięcia. Dlatego też w przypadku omawianej 

inwestycji przyjęto iż maksymalna dopuszczalna wartość zacienienia wynosi 30 godzin na rok. 

 
Posiłkując się opracowaniami i normami z innych krajów można określić przynajmniej dwie strefy 

zasięgu cienia: 

- strefa uciążliwości (dłuższy okres trwania zacienienia w ciągu roku i dnia), 

- maksymalna strefa zasięgu cienia, który nie ogranicza zabudowy i nie jest uciążliwa dłużej niż 

kilka minut dziennie. 

 

 

Rys.1.  Zależność intensywności cienia od odległości. Źródło: Obliczenia programu WindPro 

 

 

Cień jest wyraźnie widoczny gdy jest krótki, a część zasłaniająca Słońce jest stosunkowo szeroka 

(zasłania dużą część tarczy słonecznej). W miarę wydłużania się cienia, cień staje się niewyraźny, 

zamienia się w tzw. półcień, czyli cień doświetlony – rysunek poniżej. 
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Rys.2.   Graficzne przedstawienie zamiany cienia w półcień. Źródło: Krzysztof Skibiński 

 

 

Należy zwrócić wyraźną uwagę na fakt, iż nawet półcień nie sięga na olbrzymie odległości, gdyż cień 

nie pojawia się zarazem ze wschodem Słońca, staje się widoczny dopiero przy odpowiedniej 

wysokości Słońca nad horyzontem, co przedstawia rysunek poniżej. 

 

Rys.3.   Widoczność cienia a wysokość Słońca nad horyzontem. 

 

 

Rys.4.  Półcienie oraz cienie rzucane przez elektrownię wiatrową o mocy 2MW. 
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Analiza efektu migotania cienia została wykonana przy użyciu programu WindPRO wersja 

2.7.486. Obliczenia wykonano na podstawie danych ze stacji meteorologicznej w Belsku oddalonej od 

przedmiotowej inwestycji o ok. 31 km, dotyczących długości świecenia słońca dla każdego dnia 

w roku przeprowadzonych w latach 1970 - 1993. 

 

Podstawowe dane u żyte do oblicze ń, dla obu wariantów (realizacyjny, alternatywny), t akie 

same: 

1. minimalna wysokość słońca nad horyzontem: 3º 

2. efekt migotania cienia będzie miał miejsce gdy śmigło będzie przesłaniać 20% padającego 

światła 

3. średnia ilość godzin świecenia słońca w ciągu dnia została obliczona na podstawie danych 

uzyskanych ze stacji meteorologicznej w Belsku. 

 

Dane użyte do obliczeń, wyniki analizy oraz mapa obrazująca prawdopodobną długość trwania 

zacienienia w ciągu roku stanowią załącznik nr 9 – wariant realizacyjny, oraz zał ącznik 10 –  

wariant alternatywny  do niniejszego opracowania. 

 
Jak wynika z mapy przedstawionej w załączeniu długość trwania zacienienia na terenach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie przekracza 30 h/rok – norma niemiecka została spełniona. 

 

6.9.  Oddziaływania na flor ę i faun ę 
 
Etap budowy, zarówno wariant realizacyjny, oraz war iant alternatywny   

Tereny przewidziane pod posadowienie projektowanych trzech turbin wiatrowych to tereny 

wykorzystywane rolniczo. Na etapie budowy roślinność występująca na terenie bezpośrednich 

lokalizacji poszczególnych turbin zostanie zlikwidowana (fundamenty, drogi dojazdowe). W wyniku 

miejscowego usunięcia pokrywy glebowej zlikwidowana i/lub przemieszczona zostanie fauna glebowa. 

Fragmentaryczna likwidacji flory nie zakłóci dotychczasowego sposobu wykorzystywania pozostałej 

części terenu – nadal będą to tereny wykorzystywane pod uprawy. 

W trakcie budowy elektrowni wiatrowej, w efekcie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sprzętu 

budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) i dojazdami na place budowy, fauna 

wyemigruje prawdopodobnie okresowo na sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo 

podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków 

środowiskowych (przede wszystkim niektóre gatunki gryzoni i ptaków). 

Obserwacje terenowe wykazują, że płoszenie fauny w trakcie prac budowlanych sięga kilkuset metrów 

od placów budów. Jest to typowe oddziaływanie okresowe. 

Biorąc pod uwagę następujące czynniki: tereny przewidziane pod planowaną inwestycję to typowe 

obszary przekształcone rolniczo oraz fakt, że prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze 
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dziennej i będą miały charakter okresowy, prognozuje się iż negatywny wpływ na florę i faunę 

zlokalizowaną w bezpośrednim otoczeniu inwestycji zostanie skutecznie zminimalizowany.   

 
Etap eksploatacji, zarówno wariant realizacyjny, or az wariant alternatywny  
 
Oddziaływania na flor ę 

W wyniku eksploatacji elektrowni wiatrowej nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu 

na florę terenu. Ja wspomniano wyżej poza terenami na trwałe wyłączonymi z użytkowania rolniczego 

sposób zagospodarowania pozostałej części obszaru nie ulegnie zmianie. 

 

Oddziaływania na faun ę 

Oddziaływanie na zwierzęta, zwłaszcza na fruwające, jest potencjalnym, najważniejszym skutkiem 

przyrodniczym eksploatacji elektrowni wiatrowych. Oddziaływanie na ptaki i nietoperze (oddziaływanie na 

bezkręgowce jest nierozpoznane) może przejawiać się przez: 

•  śmiertelność w wyniku kolizji z konstrukcjami elektrowni; 

•  zmiany rozmieszczenia zwierząt w wyniku utraty siedlisk lub żerowisk na terenie lokalizacji 

elektrowni i w jego otoczeniu;  

•  zmiany tras przelotów (elektrownie wiatrowe jako bariera ekologiczna). 

 

Ptaki 

Generalnie, liczba kolizji ptaków z turbinami jest funkcją liczebności ptaków użytkujących dany teren. 

Największą śmiertelność ptaków notowano w przypadku elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na 

terenach (Gromadzki 2002)6: 

•  atrakcyjnych dla ptaków jako żerowiska; 

•  stanowiących trasy regularnych przelotów wędrówkowych; 

•  stanowiących trasy regularnych dolotów na żerowisko lub noclegowisko. 

 

Udokumentowano także wpływ składu gatunkowego ptaków na ich śmiertelność, co wynika 

z międzygatunkowych różnic wysokości przelotów i dobowego rozkładu aktywności wędrówkowej. 

Istotny wpływ na wzrost zagrożenia kolizji ptaków z konstrukcjami elektrowni mają ponadto: 

•  parametry konstrukcji elektrowni: wysokość, średnica rotorów, prędkość obrotów rotorów, 

oświetlenie nocne; 

•  wielkość zespołu elektrowni i ich wzajemne rozmieszczenie; 

•  warunki meteorologiczne (przede wszystkim widoczność); 

•  pora doby: świt, dzień, zmierzch i noc (różna aktywność ptaków i widoczność); 

                                                 
6  Gromadzki M., 2002, Uwarunkowania faunistyczne – ornitologiczne, w: Gromadzki M., Przewoźniak M., 

Ekspertyza nt. ekologiczno-krajobrazowych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w północnej 
(Pobrzeże Bałtyku) i w centralnej części woj. pomorskiego , BPiWP „Proeko” , Gdańsk. 
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•  pora roku: wiosenne przeloty, lęgi, jesienne przeloty, zimowanie. 

 
Odstraszający efekt elektrowni wiatrowych wobec ptaków (w tym związany z ich oddziaływaniem 

akustycznym), obserwowano w odległości do ok. 800 m, przeciętnie 200 - 500 m (Gromadzki 2002). 

Tereny lokalizacji elektrowni i ich otoczenie są słabiej wykorzystywane jako miejsca żerowania, 

odpoczynku i gniazdowania ptaków, występują też zmiany przelotów ptaków. Odstraszający wpływ 

elektrowni wiatrowych na ptaki stanowi zarazem czynnik obniżający ich śmiertelność. 

Z uwagi na rolnicze wykorzystanie terenów na których przewidywana jest lokalizacja projektowanej 

turbiny wiatrowej a także wyniki przeprowadzone monitoringu przedrealizacyjnego (ornitologicznego 

i chiropterologicznego) przy zastosowaniu wymienionych zaleceń wskazują, iż planowana inwestycja 

nie będzie negatywnie oddziaływać na lokalne populacje awifauny i chiropterofauny.  

 
Inne zwierz ęta 

Występujące w regionie terenu lokalizacji przedsięwzięcia gatunki dużych ssaków związane są 

przede wszystkim ze środowiskiem leśnym i okrajkowym. Ich pojawianie się na terenach rolnych jest 

krótkotrwałe. Oddziaływanie elektrowni wiatrowej (funkcjonujących na terenach użytkowanych rolniczo), na 

te zwierzęta nie będzie znacząco odmienne niż funkcjonowanie innych obiektów infrastrukturowych 

i gospodarczych.  

Elektrownie wiatrowe nie stanowią barier dla przemieszczających się po lądzie zwierząt.  

Oddziaływanie fal dźwiękowych (w pełnym zakresie spektrum, w tym ultra - i infradźwięków), wibracji 

i ruchu śmigieł na kręgowce naziemne i wodne oraz na bezkręgowce jest prawdopodobne, ale nie było, 

badane (Goc, Meissner, 2007). Ewentualna śmiertelność ptaków może powodować zmiany 

w rozmieszczeniu padlinożerców, dla których tereny elektrowni wiatrowych mogą stać się potencjalnym 

żerowiskiem. 

Z doświadczeń farm wiatrowych funkcjonujących w Europie Zachodniej wynika, że elektrownie wiatrowe 

nie powodują zmian w faunie „naziemnej” danego terenu.  

W literaturze naukowej dotyczącej wpływu elektrowni wiatrowych na zwierzęta brak informacji nt. ich 

oddziaływania na zwierzęta poruszające się po ziemi – oddziaływanie takie stwierdzono tylko 

w odniesieniu do zwierząt fruwających, przede wszystkim ptaków, które mogą ulegać kolizjom 

z konstrukcjami elektrowni. 

 

Etap likwidacji, zarówno wariant realizacyjny, oraz  wariant alternatywny  

          Etap likwidacji planowanej inwestycji swym oddziaływaniem na florę i faunę będzie w znaczący 

stopniu przypominał etap budowy. Prace budowlane związane z demontażem konstrukcji turbin 

wiatrowych oraz likwidacją infrastruktury towarzyszącej będą miały charakter krótkotrwały. Po 

zakończeniu prac demontażowych tereny inwestycyjne zostaną przywrócone do pierwotnego sposobu 

użytkowania. 
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6.10.  Oblodzenie, zarówno wariant realizacyjny, or az wariant alternatywny 

Pokrywa lodowa tworząca się na powierzchni przedmiotów (np. łopaty wirnika) wskutek 

zamarzania przechłodzonych kropel wody zawartych w chmurach lub opadach. W przypadku 

wystąpienia oblodzenia przepływ laminarny strug powietrza zmienia się na turbulentny powodując 

zwiększenie drgań giętko – skrętnych. Zastosowany system kontroli diagnostycznej w elektrowniach 

wiatrowych, przy przekroczeniu wartości dopuszczalnych drgań spowoduje automatyczne wyłączanie 

elektrowni wiatrowej. Oblodzenie jako jedno ze zjawisk atmosferycznych nie wpływa negatywnie na 

środowisko naturalne. 

 

6.11.  Transgraniczne oddziaływanie przedsi ęwzięcia na środowisko, zarówno 

wariant realizacyjny, oraz wariant alternatywny 

Przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację i ograniczony zakres oddziaływania na środowisko, 

wobec zastosowanych rozwiązań, nie będzie wywoływać oddziaływań transgranicznych. 

 

6.12.  Roczny monitoring przedrealizacyjny 

Raport z rocznego monitoringu ornitologicznego oraz chiropterologicznego został 

przedstawiony w załącznikach nr 14 i 15  do niniejszego opracowania.  

 

6.13.  Krajobraz obszaru przedsi ęwzięcia 

Biorąc pod uwagę określone komponenty naturalne i antropogeniczne kształtujące przestrzeń 

krajobrazową  terenu inwestycyjnego i obszarów sąsiadujących można wyróżnić cztery rodzaje 

krajobrazu: krajobraz naturalny , krajobraz zbli żony do naturalnego , krajobraz  naturalno -

kulturowy , krajobraz kulturowy.             

1. Krajobraz naturalny  – teren przedsięwzięcia znajduje się w dalszym sąsiedztwie 

kompleksów leśnych mniej lub bardziej zwartych położonych na północ oraz południowy - 

wschód od obszaru objętego zamierzeniem inwestycyjnym.  

2. Krajobraz zbli żony do naturalnego - jest w tym wypadku reprezentowany przez nieliczne 

naturalne łąki nadające się do wypasu bydła, naturalne nieliczne zadrzewienia śródpolne, 

przydrożne.   

3.  Krajobraz naturalno - kulturowy –  stanowi na tym terenie obszary rolnicze nastawione na 

produkcje roślinną  w których skład wchodzą użytki rolne będące w większości gruntami 

ornymi i użytkami zielonymi .  
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4. Krajobraz kulturowy - reprezentowany tutaj jest przez wiejską zabudowę mieszkaniową 

Nieodłącznym elementem tego typu krajobrazu są napowietrzne linie energetyczne wraz 

z elementami infrastruktury technicznej. 

 

Projektowane turbiny wiatrowe zlokalizowane zostan ą poza strefami szczególnej ochrony 

krajobrazu oraz poza terenami:  

- istniejących i projektowanych parków krajobrazowych, 

- rezerwatów przyrody, 

- istniejących i projektowanych obszarów chronionego krajobrazu, 

- zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, 

- dolin rzecznych wraz ze strefą 200 m od krawędzi erozyjnej, 

- torfowisk i bagien. 

Poniżej przedstawiono wizualizację fotograficzną projektowanej inwestycji wkomponowanej 

w panoramy krajobrazowe z punktów widokowych określonych poniżej. 

 

Rys.5.  Wizualizacja planowanej inwestycji wkomponowanej w ramy krajobrazowe – punkt widokowy 
nr 1 – droga o nr 56 biegnąca z miejscowości Regnów do Kazimierzówa. 

 
 

Poniżej przedstawiono dokładny kierunek wykonania fotografii będącej podstawą do wykonania 

powyższej wizualizacji dla punktu widokowego nr 1.  
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Rys.6.  Wizualizacja planowanej inwestycji wkomponowanej w ramy krajobrazowe – punkt widokowy 
nr 2. 

           

Poniżej wskazano dokładny kierunek wykonywania fotografii będącej podstawą do wykonania 

powyższej wizualizacji dla punktu widokowego nr 2.  
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Rys.7.  Wizualizacja planowanej inwestycji wkomponowanej w ramy krajobrazowe – punkt widokowy 
nr 3 

              

Poniżej wskazano dokładny kierunek wykonywania fotografii będącej podstawą do wykonania 

powyższej wizualizacji dla punktu widokowego nr 3.  

           
     

Podsumowanie:  

Trzy turbiny wiatrowe stanowić będą wyraźną dominantę krajobrazową. Z omawianych punktów 

obserwacji nie zachodzi konflikt nakładania się siłowni wiatrowej na inne obiekty o znaczących 

walorach krajobrazowych. Istotne zakłócenie wizualne z tego kierunku wydają się wprowadzać 

istniejące słupy energetyczne linii napowietrznej. 

Biorąc pod uwagę brak wyraźnych dominant architektonicznych i kulturowych turbiny wiatrowe 

z przedmiotowych punktów obserwacji nie wpłyną na „zanieczyszczenie” otaczającego terenu, 

a wręcz przeciwnie w niektórych przypadkach stanowić będą ciekawe urozmaicenie krajobrazowe.  

Poruszając się drogą biegnącą z miejscowość Regnów do miejscowości Kazimierzów 

elektrownie wiatrowe powinny stanowić najbardziej wyraźną dominantę krajobrazową. Wrażenie to 

będzie potęgowało sąsiedztwo rozległych terenów rolnych. Jednakże ze względu na istniejące odcinki 
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pasów zieleni wzdłuż śródpolnych dróg oraz rowów melioracyjnych (drzewa i krzewy) inwestycja na 

poszczególnych odcinkach omawianego ciągu komunikacyjnego będzie słabo widoczna w całości tj. 

widoczne będą miejscowo fragmenty konstrukcji, co spowoduje iż nie będą one długo pozostawały 

w zasięgu widoczności obserwatorów poruszających się tą drogą.   

 

Zastosowane środki zapobiegawcze mogące znacząco ograniczyć potencjalny negatywny wpływ 

projektowanej elektrowni wiatrowej (trzy turbiny wiatrowe) na krajobraz obszaru przedsięwzięcia: 

1. kolor elektrowni wiatrowych zostanie dopasowany do otoczenia – jasne kolory wież i łopat 

2. instalacja turbin z wirnikami posiadającymi trzy łopaty 

3. lokalizacja turbin wiatrowych w odległości blisko 0,5 km od najbliższych zabudowań 

4. zastosowanie podziemnych kabli elektroenergetycznych 

5. brak ogrodzenia poszczególnych turbin wiatrowych. 

 

7.OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 
WNIOSKODAWCĘ 

 
Poprzez oddziaływanie na środowisko rozumiemy zmiany w środowisku powstałe podczas 

realizacji określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub wdrożenia zamierzeń zawartych w strategii 

rozwoju, programie lub planie.  

Z przeprowadzonej analizy i oceny możliwych zagrożeń i szkód wynika, iż przedmiotowa inwestycja 

nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Zmiany w środowisku wywołane pracą trzech 

turbin wiatrowych dotyczyć będą zmian w krajobrazie, które są nieuniknione i wynikają z charakteru 

przedsięwzięcia. Ocena ich zagrożenia dla środowiska jest bardzo złożona i jednocześnie 

subiektywna, jednakże po przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na terenie omawianej 

inwestycji można wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na ten element środowiska 

przyrodniczego. Zmiany środowiska akustycznego wywołane przedmiotową inwestycją nie będą 

powodować przekroczeń dopuszczalnych polskim prawem imisyjnych standardów jakości środowiska 

zarówno w porze dnia jak i nocą, a wystąpią na terenach niezamieszkałych w związku z czym nie 

będą mieć wpływu na człowieka. Podobnie zmiany związane z promieniowaniem 

elektromagnetycznym nie będą przyczyną występowania ponadnormatywnych wartości. 

Możliwe do wystąpienia oddziaływanie na awifaunę, na podstawie przeprowadzonej analizy, należy 

uznać na jednostkowe i sporadyczne, ze względu na to, iż projektowana inwestycja nie jest 

zlokalizowana na trasach migracji ptaków, terenach ich lęgu i żerowania. 

 
Poniżej przedstawiono oddziaływania z podziałem na bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające 

z istnienia planowanego przedsięwzięcia oraz emisji.  
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Oddziaływania bezpo średnie na środowisko wywołane są poprzez samą inwestycję. Występują one 

w tym samym czasie i miejscu, co inwestycja. Oddziaływania te związane są z budową, eksploatacją 

oraz likwidacja przedsięwzięcia. 

Bezpośrednie skutki środowiskowe związane z planowana inwestycja: 

� przekształcenia terenu w związku z powstaniem inwestycji oraz infrastruktury towarzyszącej 

(drogi, place montażowe, fundamenty), 

� lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza (w związku 

z przejazdem pojazdów oraz praca urządzeń na etapie realizacji inwestycji), 

� podwyższenie poziomu hałasu, 

� uciążliwości związane z emisją do środowiska – powstawanie odpadów na etapie realizacji, 

eksploatacji i likwidacji inwestycji, 

� wzrost ilości odpadów, 

� wzrost ilości wód opadowych (nowe powierzchnie utwardzone, drogi dojazdowe). 

Jak  wykazały przeprowadzone symulacje hałasowe, wzrost hałasu ograniczy się do terenu inwestycji 

i terenów bezpośrednio przyległych i nie spowoduje przekroczeń standardów określonych prawem. 

  

Oddziaływania po średnie  związane są ze skutkami, jakie mogą nastąpić w wyniku powstania 

inwestycji. W wyniku tych oddziaływań mogą nastąpić dodatkowe zmiany w środowisku, które 

prawdopodobnie mogą wystąpić w późniejszym czasie lub miejscu. 

Pośrednie skutki środowiskowe: 

� lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników imisji hałasu, 

� przekształcenie krajobrazu, 

Lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników imisji hałasu nastąpi w momencie uruchomienia 

inwestycji i przyczyni się do ogólnego pogorszenia klimatu akustycznego, jednakże zasięg tego 

oddziaływania będzie nieznaczny i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów. 

Przekształcenie krajobrazu jest nieuniknione i wynikają z charakteru przedsięwzięcia. Ocena jego 

zagrożenia dla środowiska jest bardzo złożona i jednocześnie subiektywna, jednakże po 

przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na terenie omawianej inwestycji można wnioskować 

o braku negatywnego oddziaływania na ten element środowiska przyrodniczego. 

 

Oddziaływania wtórne  skutki pośrednie wpływające na środowisko, populację, rozwój gospodarczy, 

zagospodarowanie przestrzenne oraz inne skutki ekologiczne związane ze zmianami wywołanymi 

realizacją przedsięwzięcia. Są to potencjalne skutki dodatkowych zmian, jakie prawdopodobnie 

wystąpią w późniejszym czasie lub w innym miejscu w rezultacie realizacji danej inwestycji. 

Oddziaływania te, w przypadku planowanej inwestycji, ograniczą się do zmian w krajobrazie. 

Jednakże, ze względu na nieurozmaiconą rzeźbę terenu i monotonność oraz powtarzalność 

krajobrazu analizowanego w miejscu planowanej inwestycji, negatywne zmiany krajobrazu będą mieć 

jedynie charakter subiektywny. 
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Skumulowane oddziaływania  mogą pojawić się w wyniku łącznych skutków występujących działań 

w ciągu pewnego czasu. Są to skutki planowanej inwestycji w połączeniu ze skutkami innych działań 

w przeszłości, obecnych i w przewidywanej przyszłości.  

 
Działania krótkoterminowe  zaistnieją na etapie budowy i likwidacji inwestycji, spowodują chwilowe 

zmiany w środowisku przyrodniczym i ustąpią po zakończeniu tychże etapów. 

 
Zarówno oddziaływania średnioterminowe  jak i długoterminowe  związane będą z istnieniem 

inwestycji, gdyż nie planuje się w chwili obecnej likwidacji przedmiotowej inwestycji. Polegać one będą 

przede wszystkim na ingerencji w klimat akustyczny generowany turbinami wiatrowymi. Jak wykazały 

analizy rozprzestrzeniania się hałasu na omawianym terenie – nie zostaną przekroczone standardy 

imisyjne. Średnio – i długoterminowe oddziaływania będą się wiązać z ograniczeniem produkcji 

energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Pośrednio przyczyni się to zmniejszenia 

zanieczyszczeń atmosfery, a także do zmniejszenia wydobycia stałych paliw kopalnych. 

W perspektywie długoterminowej może stać się to przyczyną poprawy jakości klimatu.  

Część oddziaływań na środowisko zanika w momencie usunięcia przyczyn ich wywołania i w sposób 

samoistny lub przy pomocy środków technicznych, w wyniku czego pierwotny stan środowiska zostaje 

odtworzony. Mamy tutaj do czynienia z chwilowym oddziaływaniem na środowisko. 

 
Do oddziaływa ń chwilowych  występujących w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji należą: 

� emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z pracami budowlanymi oraz rozbiórkowymi 

(materiały budowlane, pojazdy dostarczające materiały niezbędne do wykonania robót 

budowlanych), 

� uciążliwości akustyczne związane z pracami budowlanymi oraz rozbiórkowymi, 

� powstawanie odpadów opakowaniowych po materiałach budowlanych, odpadów budowlanych 

(gruz, kawałki drewna, itp.). 

Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy oraz ustąpią w wyniku zakończenia etapu budowy 

oraz likwidacji, dlatego też nie będą one kwalifikowane jako znaczące dla środowiska. 

 

Jednakże niektóre zmiany w środowisku pozostają nieodwracalne, przez co oddziaływanie inwestycji 

na środowisko jest elementem stałym. Oddziaływania stałe  związane z planowaną inwestycją to 

głównie: 

� zmiana krajobrazu terenu, 

� zmiana klimatu akustycznego. 

Zmiany te wywołane ingerencją człowieka w środowisku są nieuniknione, niezależnie od rodzaju 

inwestycji mogącej powstać na analizowanym terenie. Otoczenie obszaru, na którym planowana jest 

inwestycja, ze względu na swój charakter, nie spowoduje rażącej ingerencji pod kątem wizualnego 

postrzegania rzeczywistości. Analizując różnorodność relacji wzrokowych w ramach analizowanej 

panoramy, czyli tak zwane doznania synestetyczne oraz różnorodność czasową, tzn. zmiany 

zachodzące w trakcie pór roku, można wnioskować o niewielkich walorach krajobrazowych. 
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Analizowany fragment krajobrazu sprawia wrażenie stosunkowo monotonnego oraz relatywnie 

ubogiego w struktury geomorfologiczne i nie posiada znaczących osobliwości wizualnych, zarówno 

przyrodniczych jak i antropogenicznych. 

 

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA Ń NA 
ŚRODOWISKO 

 
Rodzaje działa ń zapobiegawczych lub ograniczaj ących wpływ na środowisko :  

• wykonanie na etapie projektowania analizy oddziaływania akustycznego inwestycji, 

• wykonanie na etapie projektowania analizy pola i promieniowania, 

• wykonanie na etapie projektowania inwentaryzacji siedliskowej, ornitologicznej 

i chiropterologicznej terenu inwestycji, 

• wielokryterialna analiza opcji inwestycji, która poprzedziła wybór wariantu przeznaczonego do 

realizacji, 

• odpowiednie oddalenie inwestycji od siedzib ludzkich, gwarantujące brak przekroczeń 

obowiązujących norm emisji, w szczególności hałasu i pól elektromagnetycznych, 

• właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, co powinno zapobiec zanieczyszczeniu 

środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń budowlanych, 

• postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji zgodne 

z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów 

odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, przekazywanie odpadów do 

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadającym 

odpowiednie pozwolenia, 

• zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi, i wykorzystanie jej po 

zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji, 

• prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej, 

• rezygnacja z zastosowania turbin o gorszych parametrach i wybór nowocześniejszych, 

bardziej przyjaznych dla środowiska, 

• odpowiednie usytuowanie elektrowni, minimalizujące ich potencjalny wpływ na przyrodę,  

w szczególności na ptaki i nietoperze (umożliwiające im swobodny przelot), 

• znaczne oddalenie inwestycji od obszarów chronionych i nie wkraczanie na obszary cenne 

przyrodniczo, 

• odtworzenie ewentualnych strat w roślinności powstałych w trakcie prac budowlano - 

montażowych, 

• malowanie konstrukcji matowymi farbami w jasnych kolorach, w celu eliminacji zjawiska 

refleksów świetlnych, zwiększenia widoczności i prawdopodobieństwa dostrzeżenia pracującej 

turbiny przez przelatujące ptaki, 
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• zastosowanie oznakowania przeszkodowego, tj. odpowiedniego malowania końcówek śmigieł 

oraz lamp umieszczonych w najwyższym miejscu gondoli, 

• nie umieszczanie na konstrukcjach wież reklam komercyjnych w celu zachowania walorów 

krajobrazowych, 

• wykonanie prac związanych z posadowieniem elektrowni wiatrowych poza sezonem lęgowym 

ptaków, w przypadku sąsiedztwa takich terenów 

• podczas prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia gadów i płazów 

w wykopach. Gdyby budowa miała trwać w porze, w której zwierzęta te są aktywne, wykopy 

należałoby sprawdzać regularnie i uwięzione zwierzęta ratować. Gdyby przypadki takie 

zdarzały się często, należałoby skonsultować się z biologiem w celu określenia środków 

zaradczych odpowiednich dla danej lokalizacji wykopu. Istnieje możliwość, że budowa będzie 

dotyczyć stanowiska o znaczeniu archeologicznym. W takiej sytuacji należy postępować 

zgodnie z odpowiednimi procedurami, a o wszelkich znaleziskach powiadamiać służby 

archeologiczne 

• w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych, turbiny należy 

wyposażyć w zabezpieczenia na wypadek silnych wiatrów. Aby uniknąć erozji gleby grunt 

w pobliżu fundamentów wież należy stabilizować. 

 

Zatem reasumuj ąc zapobieganie i zmniejszenie szkodliwych oddziaływ ań projektowanej 

elektrowni wiatrowej na środowisko mo żna teoretycznie osi ągnąć poprzez:  

1) zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych; 

2) dobór parametrów technicznych projektowanych elektrowni ograniczających ich wpływ na 

środowisko, 

3) wariantowanie lokalizacji elektrowni. 

 

Ad.1  Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanej elektrowni wiatrowej na eta pie 

jej budowy mo żna osi ągnąć przez:  

� wywożenie urobku z wykopów pod fundamenty oraz transport materiałów budowlanych 

i elementów konstrukcyjnych elektrowni w jak największym stopniu z ominięciem terenów 

zabudowanych wsi i poza godzinami nocnymi (2200 – 600), 

� wykorzystanie urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni do rekultywacji wyrobisk 

poeksploatacyjnych i innych terenów zdewastowanych w gminie Regnów, 

� prowadzenie prac budowlanych poza godzinami nocnymi (2200 – 600). 

 

Ad.2 Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanych elektrowni wiatrowych na 

terenie jej lokalizacji, przez dobór parametrów ele ktrowni, mo żna osi ągnąć dzięki:  

� nie umieszczanie na konstrukcji elektrowni reklam, w celu ograniczenia ich oddziaływania na 

krajobraz (za wyjątkiem logo właściciela lub producenta turbin), 
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� obniżenie mocy akustycznej poszczególnych elektrowni w celu ograniczenia ich 

oddziaływania na klimat akustyczny otoczenia.  

 

Ad.3 Na etapie projektowym planowanego przedsi ęwzięcia rozwa żano kilka rozwi ązań 

wariantowych.   

Wariant wybrany do realizacji został przygotowany w oparciu o następujące założenia: 

� utrzymanie odpowiednich odległości turbin w stosunku do zabudowy mieszkaniowej – 

zapewniające dotrzymanie dopuszczalnych norm hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, 

� wyłączenie z lokalizacji turbin terenów wartościowych ekologicznie. 

. 

Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie będzie się wiązało ze zorganizowaną emisją 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Działalność przedmiotowej inwestycji nie będzie 

również źródłem niezorganizowanej emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do 

powietrza.  

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie poboru wody, ponieważ na terenie elektrowni nie będzie 

pracowników (nie ma potrzeby zatrudniać pracowników, a podczas prowadzenia prac 

konserwacyjnych osoby zajmujące się nimi będą zaopatrzone w wodę pitną we własnym zakresie 

z beczkowozu lub butelek). Nie będą powstawały ścieki technologiczne, ani socjalno – bytowe, 

w związku z czym nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń środowiska wodno – 

gruntowego przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Ścieki deszczowe nie będą narażone na kontakt 

z substancjami niebezpiecznymi, będą odprowadzane na tereny zielone – w obrębie działek Inwestora 

i w związku z tym nie istnieje potrzeba stosowania dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko 

w zakresie gospodarki ściekowej, deszczowej. 

 

Jak wykazano w „Raporcie oddziaływania...”  proponowana elektrownia wiatrowa (trzy turbiny) nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym na obszary Natura 2000. 

W związku z tym nie ma potrzeby podejmowania działań kompensujących. 

 

9. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami) w miejsce „nadzwyczajnego zagro żenia środowiska”  wprowadziła 

pojęcie „awarii przemysłowej” . Przy czym pod pojęciem „awarii”  należy rozumieć zdarzenia np.: 

pożar, eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych 

ilościach do środowiska mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. Do 

najbardziej niekorzystnych oddziaływań należy zaliczyć możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód 

podziemnych olejem. 

Zgodnie z wymienioną definicją „elektrownie wiatrowe”  nie należą do grupy obiektów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska w wyniku wystąpienia pożaru, wybuchu lub wycieku paliwa. Charakter 
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przedsięwzięcia pozwala przypuszczać o braku istotnego zagrożenia w przypadku potencjalnej awarii 

lub innej nieprzewidzianej sytuacji krytycznej. Użyte do budowy surowce nie stwarzają potencjalnego 

zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

Sytuacje awaryjne jakie mogą wystąpić dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 

elektrowni wiatrowej: 

a) katastrofa budowlana  - na skutek zmęczenia materiału może dojść do uszkodzenia 

elementów siłowni (gondoli, łopat itp.). Nie stwarza to bezpośrednio zagrożenia dla 

środowiska ze względu na brak odpadów niebezpiecznych. Skutki ewentualnego 

przewrócenia się konstrukcji wieży będą również niewielkie ze względu na brak w sąsiedztwie 

innych obiektów budowlanych i infrastrukturalnych. 

b) W fazie eksploatacji  sytuacje awaryjne mogą wystąpić przede wszystkim z powodu braku 

właściwego nadzoru nad urządzeniami oraz brakiem konserwacji. Należy zatem opracować 

instrukcj ę techniczno – ruchow ą, w której należy określić sposób postępowania w wypadku 

awarii urządzeń dla zminimalizowania ujemnego wpływu możliwej awarii na środowisko. 

c) W trakcie eksploatacji istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnej – 

w wyniku np. rozszczelnienia układu z olejem. Może dojść do wycieku oleju 

i zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego. Miejsca szczególnie narażone na 

zanieczyszczenie w wyniku awarii to m.in. podłoże pod transformatorami i okolice najbliższe 

poszczególnym wieżom. Czynnikami mogącymi zanieczyścić grunt oraz ewentualnie wody 

podziemne to: olej transformatorowy (GPZ), olej przekładniowy, olej hydrauliczny oraz płyn 

chłodniczy (w gondoli siłowni). Dlatego też każdy projekt budowlany stacji powinien 

przewidywać wykonanie pod każdym transformatorem (jeżeli transformatory zostaną 

zlokalizowane na powierzchni ziemi) wybetonowany szczelny zbiornik mogący w razie awarii 

zatrzymać całą objętość zawartego w transformatorach oleju.  

 

10. ANALIZA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWI ĄZANYCH 
Z ANALIZOWANYM PRZEDSI ĘWZIĘCIEM  

 
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich zależą od przeznaczenia terenu 

i uwarunkowań lokalnych. Wymagania te w szczególności obejmują ochronę przed uciążliwościami 

powodowanymi przez hałas, wibracje, ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

Pod pojęciem interesów osób trzecich należy rozumieć przede wszystkim możliwość zabudowy 

własnej działki, oraz możliwość prowadzenia działalności, którą dopuszcza plan zagospodarowania 

przestrzennego. Granice praw i interesów określają przepisy prawa materialnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów techniczno – budowlanych, obowiązujących Polskich Norm oraz innych 

przepisów zawartych w aktach normatywnych, w tym wydanych dla ochrony środowiska. 
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Ochrona interesów osób trzecich wynikaj ąca z realizacji projektu wyra ża się w nast ępujący 

sposób:  

� lokalizacja inwestycji na terenie nie spowoduje konieczności zajęcia dodatkowego terenu 

i związanych z tym zmian własności gruntu, wyłączeń z użytkowania, 

� dotrzymywanie przez inwestycję wymogów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

� realizowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

� oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia. 

  

W przypadku elektrowni wiatrowych najczęściej spotykanym powodem wystąpienia konfliktów 

społecznych są obawy ludności związane z powstawaniem potencjalnego hałasu oraz pola 

elektromagnetycznego oraz ich wpływu na środowisko życia, a także obniżaniem walorów 

krajobrazowych terenu. Jednakże jak wykazała przeprowadzona analiza, nie wystąpią przekroczenia 

poziomów obu tych czynników na obszarze zamieszkania ludności ze względu na znaczne oddalenie 

planowanej elektrowni od siedzib ludzkich. Mogąca powstać obawa przed pogorszeniem walorów 

krajobrazowych otoczenia będzie mocno subiektywna i uwarunkowana emocjonalnie. 

 

Do przedmiotowej lokalizacji elektrowni wiatrowej wybrane zostały tereny nie posiadające znaczących 

walorów krajobrazowych. Przed planowaniem umiejscowienia omawianych elektrowni wiatrowych 

zostały przeanalizowane wymogi planu zagospodarowania (opinia o klasyfikacji akustycznej) oraz 

wpływ przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie planowania lokalizacji turbin wiatrowych zwrócono 

również szczególna uwagę na to czy nie będą one znajdowały się w bliskim sąsiedztwie z siedliskami 

ptaków i nietoperzy oraz miejscami ich częstych migracji. 

Przedmiotowe turbiny usytuowane będą z odpowiednim oddaleniu od siedzib ludzkich i nie będą 

powodować uciążliwości w fazie ich eksploatacji. Lokalizacja ta nie będzie kolidowała 

z ograniczeniami i rygorami obejmującymi sąsiednie tereny prawnie chronione. 

Elektrownie wiatrowe usytuowane będą w oddaleniu od zwartych skupisk siedzib ludzkich i nie będzie 

powodować konfliktów społecznych. 

Zainstalowanie siłowni wiatrowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych emisji hałasu i nie 

wprowadzą zanieczyszczeń do otoczenia. 

 

Dokonując obiektywnej oceny co do lokalizacji inwestycji, nie ma bezpośrednich podstaw do 

konfliktów społecznych, gdyż przedmiotowe działki oraz ich sąsiedztwo to tereny rolne. Przedstawiona 

w niniejszym „Raporcie oddziaływania...”  szczegółowa analiza emitowanego przez elektrownie 

wiatrowe hałasu powinna rozwiać wszelkie wątpliwości – protesty otoczenia przedsięwzięcia nie mają 

wobec powyższego ani merytorycznych ani prawnych podstaw. Nie ma obiektywnych przesłanek 

natury zdrowotnej do występowania konfliktów społecznych na tym tle, w aspekcie obowiązujących 

norm dopuszczalnego hałasu. 
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Nie ma również powodów do protestów mieszkańców w zakresie pogorszenia walorów 

krajobrazowych otoczenia. Ponieważ postrzeganie krajobrazu jest zawsze subiektywne, zależne od 

osobistych odczuć, ewentualny protest w tym zakresie będzie również miał zabarwienie subiektywne 

i zarazem, prawdopodobnie silnie emocjonalne. Jak już wspomniano, oceny estetyczne elektrowni 

wiatrowej są skrajnie zróżnicowane – od negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji 

technicznych obcych w krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na wyrafinowany, prosty 

i nowoczesny kształt. Mając na uwadze wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe, 

budowa trzech turbin wiatrowych na terenie gminy Regnów nie będzie czynnikiem negatywnym dla 

rozpatrywanego terenu, gdyż okolice zaliczane są do obszaru upraw rolnych. 

Charakter zamierzonej inwestycji oraz jej lokalizacja pozwala wnioskować, iż nie wystąpią protesty 

miejscowej ludności. Byłyby one bezpodstawne w świetle argumentów przytoczonych w niniejszym 

„Raporcie oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia na środowisko...”.  

 

11.PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZIĘCIA 

  

W celu dokonania faktycznej oceny wpływu planowanej inwestycji na nietoperze i ptaki należy 

wykonać porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny, który obejmował będzie co 

najmniej 3 lata w trakcie pierwszych pięciu lat funkcjonowania przedmiotowej elektrowni wiatrowej. 

Wyżej wspomniany monitoring powinien stanowić replikę badań przedrealizacyjnych w celu uzyskania 

kompleksowych danych dotyczących: 

1) okresu lęgowego, dyspersji lęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu wiosennego, 

ilościowej charakterystyki wykorzystania terenu przez ptaki, w tym dokładny przebieg tras, kierunki 

i wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, związki pomiędzy występowaniem 

ptaków a siedliskami odnoszące się do możliwości przelotu w rozbiciu na 3 pułapy, kierunki 

przelotu oraz monitoring śmiertelności w wyniku kolizji, 

2) należy przeprowadzić monitoring chiropterologiczny w celu zarejestrowania struktury gatunkowej, 

frekwencji występowania w strefie oddziaływania planowanej inwestycji, wykorzystania terenu 

w czasie nocnych żerowisk, wiosennych i jesiennych migracji, tworzenia i rozpadu kolonii 

rozrodczych, rojenia, rozrodu, szczytu aktywności lokalnych populacji oraz monitoring śmiertelności 

w wyniku kolizji. Zebrane wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę zmian jakie nastąpiły oraz 

zaproponować adekwatne działania łagodzące w stosunku do zidentyfikowanych oddziaływań, 

3) w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia monitoringu negatywnego oddziaływania na 

gatunki chronione zwierząt (w tym ptaki i nietoperze), przekraczające rozmiary podane w niniejszej 

dokumentacji Inwestor podejmie na własny koszt stosowne działania minimalizujące 

ukierunkowane na ograniczenie i/lub całkowite wykluczenie negatywnego wpływu na w/w gatunki 

zwierząt wynikającego z funkcjonowania elektrowni wiatrowej; niezbędne działania zapobiegawcze 
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w formie: okresowe wyłączanie turbiny wiatrowyej, zmiana struktury użytkowania terenu, zmiana 

systemu nocnego oświetlenia turbiny wiatrowej itp.  

 
 W celu dotrzymania opisanych w powyższej dokumentacji parametrów dotyczących klimatu 

akustycznego zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej obejmującej oddziaływania istniejących 

turbin wiatrowych na klimat akustyczny. Pomiary emisji hałasu powinny być prowadzone w granicach 

oddziaływania inwestycji na środowisko na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

w czasie faktycznej i pełnej pracy turbiny, przy różnych warunkach atmosferycznych, w punktach 

charakterystycznych – zabudowa mieszkaniowa – zlokalizowanych najbliżej inwestycji. 

 

12.PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII 
Z  TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH 
MOWA W art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  PRAWO 
OCHRONY ŚRODOWISKO 

 
Technologia, która zostanie zastosowana w nowo uruchamianej elektrowni wiatrowej na terenie 

gminy Regnów w miejscowości Regnów na działkach o nr ewid. 26, 28, oraz w miejscowości 

Kazimierzów, na działkach o nr ewid.: 51/1, 53, spełnia wymagania o których mowa w art. 143 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  

 

Sposób spełnienia tych wymagań został przedstawiony w tabeli. 

 

Tab.14. Porównanie proponowanej technologii z BAT. 

L.p Wymaganie wynikaj ące 
z art. 143 ustawy PO Ś 

Sposób spełnienia wymagania przez elektrowni ę 
wiatrow ą 

 
1 

stosowanie substancji 
o małym potencjale 

zagrożeń 

Podczas instalowania turbin wiatrowych zostaną zastosowane 
substancje o małym potencjale zagrożeń, podczas 
eksploatacji będą one zużywane jedynie w śladowych 
ilościach.  

 
2 

 
efektywne wytwarzanie oraz 

wykorzystanie energii 

Turbiny wiatrowe będą przetwarzać energię mechaniczną 
wiatru na energię elektryczną, dzięki systematycznym 
przeglądom i pracom konserwatorskim elementów elektrowni 
energia będzie produkowana w sposób efektywny 
i nieuciążliwy dla środowiska. 

 
 
3 

 
 

zapewnienie racjonalnego 
zużycia wody i innych 

surowców oraz materiałów 
i paliw 

Prace związane z etapem budowy elektrowni wiatrowej 
wykonane będą przez firmę zewnętrzną. Oddziaływanie 
wynikające z fazy budowy będzie krótkotrwałe i ustąpi 
z chwilą zakończenia prac budowlanych. Podczas budowy 
pojazdy dowożące elementy elektrowni będą zużywać paliwo 
w racjonalny sposób. Żadne inne surowce ani materiały nie 
będą zużywane podczas budowy oraz eksploatacji. 

 
 
4 

stosowanie technologii 
bezodpadowych 

i małoodpadowych oraz 
możliwość odzysku 

powstających odpadów 

Wszelkie prace związane z etapem budowy elektrowni 
wiatrowej wykonane będą przez firmę zewnętrzną i ona 
będzie właścicielem powstających odpadów. Podczas 
eksploatacji elektrowni nie będą powstawały odpady. 

  Emisja do powietrza 
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5 

 
 
 
 
 
 
rodzaj, zasięg oraz wielkość 

emisji 

Działalność przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem 
emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do 
powietrza.  
Zużycie wody i ścieków 
W wyniku eksploatacji elektrowni wiatrowej nie będzie 
zużywana woda. Nie będą powstawały ani ścieki bytowe, ani 
technologiczne. Natomiast ścieki deszczowe odprowadzane 
będą na tereny zielone w obrębie działki, Inwestora. Ścieki te 
nie będą narażone na kontakt z substancjami 
niebezpiecznymi.  
Hałas 
Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje uciążliwości 
akustycznej na terenach chronionych. Norma hałasu dla pory 
dziennej i nocnej na najbliższych terenach chronionych 
będzie utrzymana. 
 

 
 
6 

wykorzystywanie 
porównywalnych procesów 

i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej 

 
Zastosowane zostaną ogólnie dostępne turbiny wiatrowe 
posiadająca konieczne atesty i zezwolenia. 

 
7 

postęp naukowo –
techniczny 

Planowane do zastosowania technologie spełniają wszystkie 
wymogi z zakresu ochrony środowiska oraz uwzględniają 
dostępne metody przeciwstawiania negatywnym skutkom dla 
środowiska przyrodniczego w tym ludzi. 

 

Wymogi zawarte w Prawie Ochrony Środowiska oraz kryteria stanowiące podstawę określenia 

najlepszych dostępnych technik (BAT) zostały uwzględnione przy planowaniu przedmiotowej 

elektrowni wiatrowej, a ich spełnienie decyduje o zgodności przedmiotowej inwestycji przyjętymi 

wymaganiami. 

 

13. WSKAZANIA TRUDNO ŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

 
W czasie opracowywania „Raportu oddziaływania...”  nie natrafiono na trudności wynikające  

z niedostatków techniki. Napotkano jednak następujące trudności wynikające z luk we współczesnej 

wiedzy: brak uregulowań prawnych dotyczących sytuowania turbin wiatrowych względem lasów, 

terenów zabudowy mieszkaniowej, zbiorników wodnych itp. 

 

14.  USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO U ŻYTKOWANIA  
 
W przypadku niniejszej inwestycji nie ma konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania. 
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15.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  
 
1.2. wst ęp, przedmiot, podstawa prawna, cel i zakres opracow ania 

 

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest: 

Firma WINDPROJEKT PRO spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią S.K.A.,  

z siedzib ą przy ulicy Pi ęknej 24/26A/1, w Warszawie.  

 

Inwestor planuje inwestycję polegającą na „Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami 

sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kon tenerowych pomiarowych oraz 

wybudowanie niezb ędnych urz ądzeń elektroenergetycznych, dróg wewn ętrznych z placami 

manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych na dz iałkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 

(oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi), 5 1/1, 53 poło żonych w obr ębie miejscowo ści 

Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi) poło żonych w obr ębie miejscowo ści Kazimierzów, 

gmina Regnów”, powiat rawski, województwo łódzkie. 

 

Lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia obrazuje mapa ewidencyjna w skali 1:5000, 

(miejscowość Regnów oraz wieś Kazimierzów – gm. Regnów), stanowiąca załącznik nr 1  do 

niniejszego opracowania. 

Do niniejszego opracowania zostało załączone pismo wyjaśniające, które złożył wnioskodawca 

Firma WINDPROJEKT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., do Wójta Gminy 

Regnów, dokument  ten stanowi załącznik nr 16  do niniejszego raportu. Pismo zawiera wyjaśnienia 

oraz doprecyzowanie zmian we wcześniej złożonym wniosku (data złożenia w UG Regnów 

28.04.2011 r.), dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 

przedsięwzięcia. Zgodnie z w/w pismem zmianie ulegnie przebieg drogi stanowiącej dojazd do 

fundamentu elektrowni oraz kierunek położenia placu manewrowego, miejsce posadowienia 

fundamentu projektowanej elektrowni nie zmieni się, Źródłem oddziaływania przedsięwzięcia jest 

turbina wiatrowa, na lokalizację której nie wpłynęła zmiana trasy drogi dojazdowej, co nie spowoduje 

zwiększenia obszaru oddziaływania inwestycji, jak i nie zmieni wcześniej określonego zakresu 

oddziaływania przedsięwzięcia, zakres działek, na których planowane jest powyższe przedsięwzięcie 

oraz dla których wyznaczony został obszar oddziaływania inwestycji pozostaje nie zmieniony. 

Wprowadzone zmiany zostały uwzględnione w niniejszym Raporcie. 

 

Cel i zakres opracowania 

Głównym celem niniejszego opracowania jest określenie skutków, jakie inwestycja może 

spowodować w  środowisku oraz zaproponowanie działań mających na celu zapobieganie, 

zmniejszenie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko. 
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Należy stwierdzić następujący zakres merytoryczny opracowania: 

charakterystyka techniczno – technologiczna przedsięwzięcia, opis elementów przyrodniczych 

środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,  identyfikacja przewidywanych oddziaływań 

przedsięwzięcia na środowisko (m.in. oddziaływanie akustyczne, ochrona przed polem elektrycznym 

i polem magnetycznym, gospodarka odpadami), opis wariantów planowanego przedsięwzięcia wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru, opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie 

i zmniejszenie szkodliwych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, analizę konfliktów 

społecznych, określenie wymaganych uzgodnień i decyzji. 

 
2. Klasyfikacja przedsi ęwzięcia inwestycyjnego  

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na 

środowisko  – przedmiotowa elektrownia wiatrowa zalicza się do inwestycji mogącej potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko i dla której sporządzenie raportu może być wymagane. 

W związku z powyższym Inwestor składając wniosek wystąpił do Wójta Gminy Regnów o  wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnym...”. Wójt Gminy 

Regnów - po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie 

Mazowieckiej (pismo znak: PPIS-ZNS/470/11/11 z dnia 31.03.2011 r.) oraz Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo znak: WOOŚ-II.4242.277.2011.MP2 z dnia 01.04.2011 r.) nałożył 

na Inwestora – firmę WINDPROJEKT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., 

z siedzibą przy ulicy Pięknej 24/26A/1, w Warszawie, obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie linii energetycznych SN wraz z kablami 

sterowania i telekomunikacyjnymi,…” - załącznik nr 2 .  

 

W niniejszym Raporcie zostały również uwzględnione zmiany dotyczące „zmiany lokalizacji 

zjazdu z drogi do elektrowni wiatrowej umiejscowionej na działkach nr 51/1, 53 będącej częścią 

wnioskowanego zespołu turbin wiatrowych, który we wnioskowanym przedsięwzięciu umiejscowiony 

był na działkach 430, 319, 502 (zjazd z drogi)” – załącznik nr 16 . 

 

3. Opis planowanego przedsi ęwzięcia 

 

Teren, na którym planowana jest inwestycja polegająca na budowie trzech elektrowni wiatrowej 

zlokalizowany jest w gminie Regnów, nie charakteryzuje się on szczególnymi walorami 

krajobrazowymi lub przyrodniczymi. W szczególności teren ten nie koliduje z zabudową wiejską 

i istniejącą infrastrukturą drogową.  

Inwestycja zlokalizowana będzie we wsi i gminie Regnów. Na północ od zabudowań gospodarskich 

Regnowa planowana jest budowa trzech turbin wiatrowych, trzy kolejne powstać mają na południe od 
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tej miejscowości. Przez wieś przepływa niewielki ciek, który ciągnie się aż do Ossowic, gdzie ma 

ujście do rzeki Rylki. Badany teren jest raczej płaski, opadający lekko w kierunku cieku. Nieliczne 

i nieznaczne lokalne wyniesienia terenu porośnięte są na ogół przez drzewa gatunków 

lekkonasiennych takich jak sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata czy topola osika. W całej gminie 

Regnów przeważają tereny rolnicze, które zajmują 85% powierzchni. Słaba bonitacja gleb (IV-VI 

klasa) powoduje, że dominują tu uprawy zbóż oraz ziemniaków.  

 

W skład projektowanej inwestycji wchodzi ć będą nast ępujące obiekty : 

1) 3 turbiny wiatrowe, każda o mocy znamionowej do 2 MW (wariant realizacyjny), lub 3 turbiny 

wiatrowe, każda o mocy znamionowej do 3 MW (wariant alternatywny), 

2) trasa linii energetycznych kablowych SN 15 kV wraz z trzema stacjami kontenerowymi 

pomiarowymi położonymi przy elektrowniach, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, 

3) drogi dojazdowe - techniczne, plac manewrowy, zatoka postojowa. 

 
 
3.1. Lokalizacja oraz uwarunkowania wynikaj ące z ustale ń planu zagospodarowania 
przestrzennego  
 

W piśmie, znak: RIZN.6040.5.2011 z dnia 17.05.2011 r., wydanego przez Urząd Gminy w Regnowie, 

dotyczącego uzyskania opinii o klasyfikacji akustycznej działek nr ewid..: 26, 28 obręb Regnów, 

51/1, 53 obręb Kazimierzów, oraz terenów przylegających do tych działek informuje się, że dla tych 

obszarów występuje sytuacja prawna braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 

80, poz. 717 z późn. zm.).  

Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008, 

Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) określono 

faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycyjnego oraz standardy jakości 

środowiska akustycznego najbliżej położonych terenów usytuowanych w przewidywanym 

(potencjalnym) zasięgu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia objętego obowiązkiem 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na: „Budowie linii 

energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych 

pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych 

z placami manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 26, 28 i 25, 29, 30 

(oddziaływanie rotora) oraz 79/1 (zjazd z drogi), 51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości 

Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina 

Regnów”, powiat rawski, województwo łódzkie. 
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Charakterystyka terenów, na których zlokalizowane b ędzie przedsi ęwzięcie:  

- działka nr ewid. 26, obręb Regnów, użytkowana jest jako tereny rolne dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

- działka nr ewid. 28, obręb Regnów, użytkowana jest jako tereny rolne dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

- działka nr ewid. 51/1, obręb Regnów, użytkowana jest jako tereny rolne dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

- działka nr ewid. 53, obręb Regnów, użytkowana jest na głębokości ok. 100 m od południowej granicy 

działki jako tereny zabudowy zagrodowej, dla której dopuszczalny poziom hałasu zgodnie 

z w/w rozporządzeniem wynoszą: dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej – 45 dB(A),  

dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A);  pozostała część tejże działki to tereny 

rolne, dla których nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 

Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół plano wanej inwestycji:  

- tereny położone na wschód, zachód, północ i południe od inwestycji zlokalizowanej na działce 

nr ewid. 26, 28, obręb Regnów wykorzystywane są jako tereny rolne, dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu. Najbliżej zlokalizowany teren chroniony akustycznie – teren 

zabudowy zagrodowej na działce nr ewid. 35, obręb Regnów dla których dopuszczalne poziomy 

hałasu zgodnie z w/w rozporządzeniem wynoszą: dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej 

45 dB(A),  dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A)  – zlokalizowany jest 

w odległości ok. 450 m od miejsca posadowienia najbliżej usytuowanej turbiny wiatrowej. 

-  tereny położone na wschód, zachód, północ i południe od inwestycji zlokalizowanej na działce 

nr ewid.51/1, 53, obręb Regnów wykorzystywane są jako tereny rolne, dla których nie określa się 

dopuszczalnych poziomów hałasu. Najbliżej zlokalizowany teren chroniony akustycznie – teren 

zabudowy zagrodowej na działce nr ewid. 53, obręb Regnów dla których dopuszczalne poziomy 

hałasu zgodnie z w/w rozporządzeniem wynoszą: dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej 

45 dB(A),  dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A)  – zlokalizowany jest 

w odległości ok. 725 m od miejsca posadowienia najbliżej usytuowanej turbiny wiatrowej. 

Niniejsze pismo – opinia o klasyfikacji akustycznej, stanowi załącznik nr 3  do niniejszego 

opracowania. 

 

Lokalizacja trzech turbin wiatrowych typu VESTAS V 90 każda o mocy do 2 MW (wariant 

realizacyjny), oraz lokalizacja - w tym samym miejscu jak w powyższym wariancie -  trzech turbin 

wiatrowych typu VESTAS V 112 każda o mocy do 3 MW (wariant alternatywny), uzależniona była 

od wykonywanych w trakcie prowadzonego procesu oddziaływania na środowisko, analiz 

uwarunkowań społecznych i przyrodniczych. W tabeli poniżej zestawiono lokalizację omawianych 

turbin wiatrowych wybranej do realizacji w ramach projektowanego przedsięwzięcia (w zależności od 

wariantu). 
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Tab.3 Rozmieszczenie turbin w ramach planowanej do realizacji inwestycji, w zależności od 
wybranego wariantu. 

Oznaczenie 
turbiny  

Numer 
ewid. 
działki  

Współrzędne geograficzne W 
układzie WGS/84 

 

Obręb 

 

Gmina 
Dł. geogr. Szer.geogr. 

Wariant I - realizacyjny  

1 51/1,53 20o22’50,71’’ 51o45’35,06’’ Regnów Regnów 

2 26 20o22’20,07’’ 51o45’22,32’’ Regnów Regnów 

3 28 20o22’19,05’’ 51o45’36,85’’ Regnów Regnów 

Wariant II - alternatywny  

1 51/1,53 20o22’50,71’’ 51o45’35,06’’ Regnów Regnów 

2 26 20o22’20,07’’ 51o45’22,32’’ Regnów Regnów 

3 28 20o22’19,05’’ 51o45’36,85’’ Regnów Regnów 

 
 
3.2. Warunki u żytkowania terenu w fazach: budowy i eksploatacji  

W ramach planowanej inwestycji na etapie budowy w pierwszej kolejności wykonane zostaną drogi 

dojazdowe do projektowanej elektrowni wiatrowej. Częściowo proces ten może dotyczyć istniejących 

dróg, które okresowo zostaną wyłączone z eksploatacji. Po zakończeniu realizacji dróg zostaną one 

dopuszczone do ogólnego użytkowania. W następnej kolejności wykonane zostaną niwelacje terenu 

pod lokalizację elektrowni i w obrębie placów montażowych, a następnie wykopy pod fundament 

omawianej elektrowni wiatrowej. Kolejny etap prac dotyczyć będzie wylewania fundamentów, a po ich 

związaniu (utwardzeniu) wykonany zostanie montaż właściwej konstrukcji elektrowni. Tereny objęte 

pracami ziemnymi i montażowymi zostaną wyłączone z użytkowania rolniczego na czas trwania tych 

prac. Po wykonaniu prac montażowych tereny wokół elektrowni zostaną zrekultywowane 

i przywrócone do użytkowania rolniczego. Z rolniczego użytkowania na trwałe wyłączone zostaną 

jedynie tereny posadowienia fundamentów elektrowni wraz z placami montażowymi i prowadzącymi 

do nich drogami dojazdowymi. 

 

Aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwa, dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, ażeby: 

- wykonywanie wykopów ziemnych odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne 

ograniczały się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych 

wód opadowych do warstwy wodonośnej; 

- sprzęt używany do prac był sprawny (bez wycieków paliwa i olejów); 

- materiały użyte do budowy nie wchodziły w reakcje, które powodowałyby zanieczyszczenie wód 

podziemnych; 

- bezwzględnie wprowadzić zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt. 
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Na etapie eksploatacji trzech turbin wiatrowych jedyne istotne zagrożenie dla środowiska 

wodno - gruntowego to wyciek oleju z transformatora (urządzenie stanowiące element infrastruktury 

towarzyszącej turbiny wiatrowej). Jednym z możliwych zabezpieczeń w przypadku zastosowania 

transformatorów olejowych jest np. szczelna misa olejowa umożliwiająca zatrzymanie całej objętości 

oleju (na wypadek np. pęknięcia kadzi); innym rozwiązaniem jest stosowanie obudów dwuściennych 

transformatorów. 

 

3.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produk cyjnych  

Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmować się będzie produkcją energii elektrycznej 

pozyskiwanej z wiatru. Jest to odnawialne, czyste źródło energii. 

 

Istotnymi zaletami energii wiatrowej są: odnawialność energii wiatru bez ponoszenia kosztów, niskie 

koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii wiatru, większa dekoncentracja elektrowni wiatrowych.  

 

Wadami elektrowni wiatrowych w szczególności są: wysokie koszty inwestycyjne, niska 

przewidywalność produkcji energii, niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej, trudności 

z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, trudności lokalizacyjne ze względu na ochronę 

krajobrazu i ochronę dróg przelotu ptaków. 

 

Przedmiotowa elektrownia wiatrowa  składać się będzie z trzech turbin wiatrowych każda o mocy 

maksymalnej do 2 MW (wariant realizacyjny). Wariant alternatywny przewiduje budowę trzech turbin 

wiatrowych każda o mocy maksymalnej do 3 MW. Na obecnym etapie projektowania inwestycji 

planuje się zamontowanie turbin wiatrowych firmy Vestas V 90 ka żda o mocy 2 MW (wariant 

realizacyjny), lub w wariancie alternatywnym budowie trzech turbin wiatrowych firmy Vestas V 112 

każda o mocy 3 MW, lub innej firmy o równoważnej mocy i porównywalnych parametrach 

technicznych (w tym akustycznych); nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie wyboru 

dostawcy turbin. Inwestor nie wyklucza, w przypadku uzyskania lepszego terminu dostawy i/lub 

korzystniejszej ceny, instalacji turbin innego producenta. Warunkiem dla zmiany marki turbin 

wiatrowych jest zapewnienie, że zmiana dostawcy turbin nie spowoduje pogorszenia warunków 

akustycznych przedstawionych w niniejszym opracowaniu – parametry emisji hałasu, w stosunku do 

parametrów technicznych uwzględnionych w obliczeniach i analizach wykonanych na potrzeby 

niniejszego dokumentu, nie ulegną pogorszeniu oraz dochowane zostaną wszystkie ustalone poziomy 

emisji hałasu.  

 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się instalację trzech turbin wiatrowych, każda o wysokość 

wieży do 105 m oraz średnicy wirnika do 90 m – wariant realizacyjny. Natomiast podstawowe 

parametry techniczne turbin przewidzianych w wariancie alternatywnym to: instalacja trzech turbin 

wiatrowych, każda o wysokość wieży do 119 m oraz średnicy wirnika do 112 m. 
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Przewidywana całkowita maksymalna wysoko ść omawianych do instalacji trzech turbin 

wiatrowych, w zależności od wariantu jest następująca: 

� Wariant realizacyjny  – całkowita max. wysokość (wysokość piasty – do 105 m + połowa 

średnicy wirnika – do 45 m)  wynosi ć będzie od 150 - 155 m,  

� Wariant alternatywny – całkowita max. wysokość (wysokość piasty – do 119 m + połowa 

średnicy wirnika – do 56 m)  wynosi ć będzie od 175 - 180 m   

 

Elektrownia będzie bezobsługowa, na jej terenie nie będzie nikt pracował. 

 

3.4. Przewidywana ilo ść wykorzystanej wody, surowców, paliw oraz energii  
 
Etap budowy W przeliczeniu na jedną elektrownię wiatrową zużycie betonu do konstrukcji 

fundamentów szacuje się na około 500 - 700 m3, zużycie stali zbrojeniowej wynosi średnio od 40 do 

60 ton. Zapotrzebowanie na materiały konstrukcyjne do budowy lub modernizacji dróg dojazdowych 

zostanie oszacowane na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ponadto, występować będzie 

zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn wykorzystywanych w czasie budowy. 

 

Etap eksploatacji - wiatraki to urządzenia bezobsługowe nie wymagające zasilania w wodę. W trakcie 

funkcjonowania elektrowni i infrastruktury towarzyszącej będą powstawać niewielkie ilości odpadów 

związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych np. oleje przekładniowe.  

 

Etap likwidacji - nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia wody, surowców, materiałów, 

paliw i energii na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Możliwe zużycie wody wiązać się 

będzie wyłącznie z potrzebami socjalno - bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów. 

Ponadto, w przypadku działań związanych z praca maszyn występować będzie standardowe 

zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do ich napędu. 

 

4. Opis stanu środowiska w rejonie lokalizacji  
  
Rzeźba terenu i budowa geologiczna  

 
Gmina Regnów położona jest w południowej części powiatu rawskiego, usytuowanego w centralnej 

Polsce, w pobliżu aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Pod względem fizycznogeograficznym obszar 

gminy należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich zaliczanych do niżu środkowoeuropejskiego. 

Wyniesienia rawskie, na których terenie znajduje się gmina, to fragment Niziny 

Północnomazowieckiej. 

4.2. Wody powierzchniowe i podziemne  
 
Obszar gminy Regnów położony jest w obrębie zlewni Bzury (II rzędu), w podzlewni rzeki Rawki 

(III rzędu). Przez teren gminy przepływa rzeka Rylka, będąca prawym dopływem rzeki Rawki; drugim 

większym ciekiem wodnym jest kanał  Regnów – Ossowice, który uchodzi do rzeki Rylki.  
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Gmina Regnów, jak i cały powiat Rawski zajmuje obszar należący do regionu hydrogeologicznego 

Południowomazowieckiego. Na terenie powiatu, tak jak na terenie całego województwa łódzkiego 

wyróżnia się kilka głównych poziomów wodonośnych, w tym czwartorzędowy, trzeciorzędowy, 

kredowy i jurajski. Najbardziej zasobne w wodę są poziomy kredowe.  

 

Wody podziemne mają podstawowe znaczenie jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną.  

  

4.3.Warunki klimatyczne i meteorologiczne  

Według podziału Polski na regiony klimatyczno – rolnicze gmina Regnów położona jest w regionie 

Mazowiecko - Podlaskim. Klimat tego regionu jest pod wpływem kontynentalnym, charakteryzującym się 

dość znacznymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza, dość późną i stosunkowo krótką wiosną,  

a także długim latem i długą chłodną zimą. 

 

Jako wyznaczniki mo żna przyj ąć nast ępujące warto ści:  

- średnia temperatura powietrza w miesiącu styczniu:  – 2,8oC,  

- średnia temperatura powietrza w miesiącu lipcu:  +18oC.  

- czas trwania zimy: 92 dni, lata  -  97 dni.  

- liczba dni z szatą śnieżną: 75 dni, 

- suma opadów atmosferycznych:  520 mm, 

- ilość dni słonecznych, pogodnych w roku:  55 dni, pochmurnych:  118 dni 

- najbardziej intensywne opady występują w miesiącach VI-VIII. 

 

4.4. Analiza środowiska przyrodniczego -  Elementy środowiska obj ęte ochron ą na 
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o och ronie przyrody  
 

Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania roślin chronionych, a w obszarze 

potencjalnego oddziaływania obiektu nie występują chronione na podstawie rozporządzenia 

o ochronie gatunkowej zwierząt tereny stałego przebywania i gniazdowania rzadkich gatunków 

zwierząt, a także rezerwaty i parki krajobrazowe. 

 

W najbliższej odległości od planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obszary chronione:  

Park krajobrazowy: 

- Bolimowski Park Krajobrazowy – w odległości ok. 14,0 km, 

- Spalski Park Krajobrazowy – w odległości ok. 17,0 km. 

 

Obszar Natura 2000: 

 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki - ok. 9,0 km; 

 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Dolnej Pilicy – ok. 15,0 km, 

            - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pilicy – ok. 17,0 km  
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Rezerwat przyrody: 

- Rawka – w odległości ok. 9,0 km, 

 - Babsk – w odległości ok. 9,0 km, 

 - Trębaczew – w odległości ok. 14,0 km, 

 - Żądłowice – w odległości ok. 19,0 km, 

 - Grądy Osuchowskie – w odległości ok. 19,0 km. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu: 

 - Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko – Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki - 

ok. 10,0 km; 

 - Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki – ok. 10,0 km.  

 

Wszystkie w/w obszary chronione znajdują się poza zasięgiem oddziaływania przedmiotowej 

inwestycji. 

 

4.5. Dobra kultury materialnej  
 

Na terenie Gminy Regnów znajdują się następujące zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków: 

Annosław  

� wiatrak, pocz. XIX, nr rej.: 993/XI-70 z 3.05.1960 (nie istnieje ?) 

Regnów  

� kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, 1764, XIX, nr rej.: 11/7 z 30.05.1946 oraz 

           265 z 27.12.1967 

� cmentarz kościelny, nr rej.: 940 z 19.11.1993, 

� cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 899 z 22.12.1992 

Rylsk Du ży 

� zespół dworski, k. XIX: 

� dwór, nr rej.: 552 z 25.03.1981 

� park, nr rej.: 579 z 19.05.1982 

� obora, nr rej.: 553 z 25.03.1981 

Rylsk Mały  

� dwór, 1893, nr rej.: 619 z 28.07.1983 

 

Stan tych obiektów określany jest jako dobry. 

Wymienione powyżej zabytki są poza zasięgiem oddziaływania planowanej inwestycji. 
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4.6. Warunki akustyczne  
 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu planowanej inwestycji na stan 

środowiska akustycznego otoczenia. Zakres opracowania obejmuje charakterystykę planowanej 

inwestycji – elektrowni wiatrowej - pod względem emisji hałasu do środowiska akustycznego 

zewnętrznego, jej lokalizację oraz obliczenia równoważnego poziomu dźwięku w najbliższym 

sąsiedztwie planowanej inwestycji jak również ocenę stopnia jej uciążliwości. 

 

Źródłem hałasu na omawianym terenie b ędą, w zależności od wariantu:  

  - trzy turbiny wiatrowe na trzech wieżach, każda na  wysokości do  ok. 105 m  (taka jest 

wysokość wieży) – wariant realizacyjny,  

 - trzy turbiny wiatrowe na trzech wieżach, każda na  wysokości do  ok. 119 m  (taka jest 

wysokość wieży) – wariant alternatywny. 

Traktowane są one jako źródła punktowe. Będą one źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak 

i w porze nocnej.  

 
4.7. Stan jako ści powietrza atmosferycznego  

Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Regnów stanowią lokalne kotłownie, 

paleniska domowe oraz transport samochodowy. Brak większych zakładów na terenie gminy Regnów 

powoduje, że stężenia substancji zanieczyszczających powietrze są niższe od dopuszczalnych.  

  

W wyniku dokonanej oceny stwierdzane były  klasy A  dla poszczególnych zanieczyszczeń. Wyjątek 

stanowi ponadnormatywny poziomem stężenia ozonu  stwierdzony w całym województwie łódzkim 

oraz przekroczenie wartości dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 w strefie skierniewicko – łowickiej. 

Należy jednak uwzględnić, że ocenianej strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna  

z najmniej korzystną klasą wynikową w danej strefie. Z danych WIOŚ w Łodzi wynika, że w strefie 

skierniewicko - łowickiej obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu 

ograniczał się do ścisłego centrum miasta Brzeziny z silnym ruchem kołowym (wzdłuż trasy 

tranzytowej).  

 

4.8. Inwentaryzacja florystyczna terenów obj ętych zamierzeniem inwestycyjnym  
 

Analizowany obszar znajduje się w miejscowości Regnów oraz Kazimierzów, gm. Regnów.  

W terenie została przeprowadzona inwentaryzacja florystyczna, oznaczono także zbiorowiska roślinne 

oraz siedliska przyrodnicze – załącznik nr 6  do niniejszego opracowania. 
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5. Opis analizowanych wariantów  
 

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia nie nastąpi bezpośrednie pogorszenie jakości 

środowiska. Jest to tzw. wariant zerowy.  Wariant ten byłby najkorzystniejszy dla środowiska terenu 

lokalizacji i jego otoczenia, ale zarazem byłby niekorzystny w aspekcie globalnej emisji 

zanieczyszczeń energetycznych do atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu (zamiast źródła 

tzw. czystej energii w innym miejscu będzie musiało powstać źródło konwencjonalne). Teren 

przeznaczony pod inwestycję nie zmieni swojego przeznaczenia i nadal wykorzystywany będzie jak 

dotychczas – tzn. prowadzona będzie na nim działalność rolnicza. Nie spowoduje to wystąpienia 

nowych oddziaływań na środowisko, w związku z tym nie wystąpią żadne zmiany jakościowe 

i ilościowe. Opcja ta spowoduje niewykorzystanie w pełni potencjalnych możliwości terenu, gdzie 

istnieją odpowiednie warunki wiatrowe do rozwoju energetyki wiatrowej. 

 

WARIANT I - realizacyjny 

Przygotowany przez Inwestora projekt elektrowni wiatrowej przewiduje budowę trzech turbin 

wiatrowych, każda  o mocy do 2 MW, w miejscowościach: Regnów, Kazimierzów, w gminie Regnów. 

Na obecnym etapie projektowania inwestycji planuje się zamontowanie trzech turbin, każda 

firmy Vestas V90  lub innej firmy o równoważnej mocy i porównywalnych parametrach technicznych 

(w tym akustycznych).  

 

Niniejsze przedsi ęwzięcie omawiane w wariancie realizacyjnym charakteryzu je si ę 

nast ępującymi parametrami technicznymi oraz wymaganiami doty czącymi ochrony 

środowiska: 

� trzy turbiny wiatrowe, każda typu Vestas V 90  o mocy do  2 MW (każda), posadowione będą na 

działkach o nr ewid.: 26,28 oraz 51/1, 53, w miejscowości Regnów, gmina Regnów, 

� odległości między turbinami są następujące: między 1 – 2 oddalone są o ok.610 m, miedzy 2 –

 3 odległość ta wynosi ok. 450 m, oraz między 3 – 1 odległość w przybliżeniu wynosi ok. 710 m,  

� szerokość dróg dojazdowych do projektowanej elektrowni wiatrowej (dwóch turbin), wynosić 

będzie ok. 4,5 – 5,0 m,  

� do projektowanej wieży zostaną doprowadzone utwardzone trwale drogi wewnętrzne: 

  – droga wewnętrzna prowadząca do EW1 i EW2 umiejscowionej na działkach o nr ewid. 26, 28 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid. 26, 28 i połączona będzie z istniejąca drogą o nr 

ewid. 79/1, 

- droga wewnętrzna prowadząca do EW3 umiejscowionej na działce o nr ewid. 51/1, 53 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid., 53, 51/1, i połączona będzie z istniejącą drogą 

o nr ewid. 79/1, 
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� najbliżej położony teren chroniony akustycznie to teren zabudowy zagrodowej znajdujący się, 

w miejscowości Regnów, oddalony od turbiny nr 2 o ok. 490 m, oraz w miejscowości 

Kazimierzów, który oddalony jest od turbiny nr 3 o ok. 610 m,  

� wysokość zawieszenia turbin wiatrowych na słupach nie większa niż 105,0 m n.p.t., 

� turbiny wyposażone w wirniki, każdy o średnicy do 90 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 150 - 155 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 2 MW, 

� równoważny poziom dźwięku A urządzenia nie większy niż 104,0 dB(A) w porze dnia i w porze 

nocy, 

� generator umieszczony w gondoli turbiny na wysokości 105,0 m n.p.t., 

� pod stanowiskiem transformatora, dla ochrony wód gruntowych należy wykonać szczelną 

wannę/misę ociekową zdolną przyjąć w całości olej transformatorowy w przypadku 

rozszczelnienia się jego konstrukcji, 

� budowa przyłącza linii kablowej: podziemną lub napowietrzną, średniego napięcia (SN – do 15 

kV,  

� miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią: dwa 

przyłączenia w rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV „Żurawia” pola liniowe 15 kV 

nr (moc przyłączana 2 MW) oraz nr 16 (moc przyłączana 4 MW), 

� rozwiązania techniczne projektu budowlanego winny zapewnić pełną stabilność konstrukcji 

wirnika, 

� zaprojektować odpowiednie oświetlenie obiektu, z ograniczoną do minimum ilością błysków na 

minutę, które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie będzie wabić 

i dezorientować awifauny. 

 

WARIANT II - alternatywny 

Wariant drugi polega na zachowaniu lokalizacji omawianych turbin wiatrowych, natomiast zmieniono 

moc turbin. Wariant realizacyjny to 3 turbiny, każda o mocy 2 MW, natomiast wariant alternatywny to 

również 3 turbiny, tylko każda z nich ma mocy do 3 MW. W wariancie tym zmianie uległy wszystkie 

parametry techniczne, które były omawiane dla turbiny Vestas V 90 o mocy 2 MW . Zatem  

elektrownia wiatrowa omawiana w tym wariancie to: trzy turbiny, każda o mocy 3 MW , typu 

Vestas V 112 , o wysokości wieży  do ok. 119 m, średnicy śmigła  do ok. 112 m, a także o wyższej 

mocy akustycznej do ok. 106,5 dB(A).  
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Tab. 6. Porównanie podstawowych parametrów technicznych turbiny Vestas V 90  o mocy 2 MW 

(wariant realizacyjny) oraz turbiny typu Vestas V 112 o mocy 3 MW (wariant alternatywny). 

Parametry  VESTAS V112 3MW VESTAS V90 2MW 

Średnica wirnika 112 m 90 m 

Powierzchnia 9852 m2 6362 m2 

Obroty nominalne 12,8 obr/min. 14,9 obr/min. 

Liczba łopat 3 3 

Regulacja mocy Toczenie /OptiTip Toczenie /OptiSpeed 

Wysokość wieży 119 m 105 m 

Startowa prędkość 3 m/s 2,5 m/s 

Nominalna prędkość 12 m/s 13 m/s 

Wyłaczeniowa 
prędkość wiatru 

25 m/s 25/21 m/s 

Generator Asynchroniczny Asynchroniczny z wirnikiem 
uzwojonym, pierścieniami ślizgowymi 
oraz systemem Przetwornika Vestas 

Nominalna moc 3000 kW 2000 kW 

Parametry robocze 50 Hz/ 60 Hz 690 V 50 Hz/ 60 Hz 690 V 

Przekładnia Dwie pozycje planetarne i jedna 
równoległa pozycja osiowa 

Dwie pozycje planetarne i jedna 
równoległa pozycja osiowa 

Poziom mocy 106,5 dB(A) 104 dB(A) 

 

W powyższej tabeli kolorem pomarańczowym zaznaczono parametry, które uległy zmianie, w wyniku 

zmiany turbin w wariancie realizacyjnym – trzy turbiny 2 MW , w wariancie alternatywnym – 

trzy turbiny 3 MW. 

 

Niniejsze przedsi ęwzięcie omawiane w wariancie realizacyjnym charakteryzu je si ę 

nast ępującymi parametrami technicznymi oraz wymaganiami doty czącymi ochrony 

środowiska: 

� trzy turbiny wiatrowe, każda typu Vestas V 112  o mocy do  3 MW (każda), posadowione będą 

na działkach o nr ewid.: 26,28 oraz 51/1, 53, w miejscowości Regnów, gmina Regnów, 

� odległości między turbinami są następujące: między 1 – 2 oddalone są o ok. 610 m, miedzy 2 – 

3 odległość ta wynosi ok. 450 m, oraz między 3 – 1 odległość w przybliżeniu wynosi ok. 710 m,  

� szerokość dróg dojazdowych do projektowanej elektrowni wiatrowej (dwóch turbin), wynosić 

będzie ok. 4,5 – 5,0 m,  

� do projektowanej wieży zostaną doprowadzone utwardzone trwale drogi wewnętrzne: 

  – droga wewnętrzna prowadząca do EW1 i EW2 umiejscowionej na działkach o nr ewid. 26, 28 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid. 26, 28 i połączona będzie z istniejąca drogą o nr 

ewid. 79/1, 

� droga wewnętrzna prowadząca do EW3 umiejscowionej na działce o nr ewid. 51/1, 53 

przebiegać będzie przez działki o nr ewid., 53, 51/1, i połączona będzie z istniejącą drogą 

o nr ewid. 79/1, 
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� najbliżej położony teren chroniony akustycznie to teren zabudowy zagrodowej znajdujący się, 

w miejscowości Regnów, oddalony od turbiny nr 2 o ok. 490 m, oraz w miejscowości 

Kazimierzów, który oddalony jest od turbiny nr 3 o ok. 610 m,  

� wysokość zawieszenia turbin wiatrowych na słupach nie większa niż 119,0 m n.p.t., 

� turbiny wyposażone w wirniki, każdy o średnicy do 112 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 175 - 180 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 3 MW, 

� równoważny poziom dźwięku A urządzenia nie większy niż 106,5 dB(A) w porze dnia i w porze 

nocy, 

� generator umieszczony w gondoli turbiny na wysokości 119,0 m n.p.t., 

� pod stanowiskiem transformatora, dla ochrony wód gruntowych należy wykonać szczelną 

wannę/misę ociekową zdolną przyjąć w całości olej transformatorowy w przypadku 

rozszczelnienia się jego konstrukcji, 

� budowa przyłącza linii kablowej: podziemną lub napowietrzną, średniego napięcia (SN – do 15 

kV,  

� miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią: dwa 

przyłączenia w rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV „Żurawia” pola liniowe 15 kV 

nr (moc przyłączana 2 MW) oraz nr 16 (moc przyłączana 4 MW), 

� rozwiązania techniczne projektu budowlanego winny zapewnić pełną stabilność konstrukcji 

wirnika, 

� zaprojektować odpowiednie oświetlenie obiektu, z ograniczoną do minimum ilością błysków na 

minutę, które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie będzie wabić 

i dezorientować awifauny. 

 

Analiza akustyczna wykonana dla przytaczanego wariantu stanowi załącznik nr 8 –  jest to analiza 

akustyczna wykonana na wysokości 4,0 m do niniejszego opracowania. 

 

Wariant wzajemnego oddziaływania 

Z punktu widzenia ochrony środowiska realizacja każdego z 2 przedstawionych wyżej wariantów 

wpłynie korzystnie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie 

emitowanych zanieczyszczeń z sektora energetycznego.  

Rozpatrując możliwość oddziaływania na środowisko w odniesieniu do każdego z przedstawionych 

wariantów najbardziej korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska będzie wariant 1 : 

- w porównaniu z wariantem 2, wariant 1 jest korzystniejszy pod względem oddziaływania 

akustycznego ze względu na mniejszy zasięg emisji hałasu,  

- biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne inwestycji korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie 

trzech turbin wiatrowych o mniejszych mocach, aniżeli o trzech o wyższych. 

 
Wykonując dogłębną analizę proponowanych wariantów opisanych powyżej przeanalizowano 

także oddziaływanie akustyczne na najbliżej położone tereny chronione akustycznie (mimo, iż 
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w żadnym z omawianych przypadków nie stwierdzono na podstawie wykonanych obliczeń propagacji 

hałasu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do terenów chronionych 

akustycznie).  

 
 Wpływ przedstawionych powyżej wariantów na środowisko (oprócz oddziaływania 

akustycznego, których analizę przedstawiono w załączniku 7 – wariant 1 - realizacyjny, oraz 

w załączniku 8  – wariant 2 – alternatywny, jest porównywalny, dlatego też w dalszej części 

opracowania przeanalizowano potencjalny wpływ na środowisko wariantu 1  będącego wariantem 

realizacyjnym.  Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku oddziaływania transgranicznego, 

możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, oraz efektu migotania cieni:  

- w żadnym z omawianych wyżej wariantów nie będzie występować oddziaływania 

transgraniczne 

- ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostało przedstawione w punkcie 9 

niniejszego opracowania i dotyczyć będzie analizowanych powyżej wariantów.  

- efekt migotania cieni wywoływany jest przez cień migotający z dużą częstotliwością i jest 

odczuwalny w promieniu do 500 m w zależności od położenia geograficznego i odległości 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w stosunku do punktu obserwacji. Ponieważ w przypadku 

niniejszej inwestycji, zarówno w wariancie realizacyjnym, jak również w wariancie 

alternatywnym - najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości min. 488 m –

istnieje możliwość wystąpienia powyższego zjawiska. W celu stwierdzenia charakteru tegoż 

oddziaływania przeprowadzono analizę efektu migotania cienia, która stanowi załącznik nr 9  

– wariant realizacyjny, oraz załącznik nr 10  – wariant alternatywny do niniejszego raportu. 

Jak wynika z załączonych map długość trwania zacienienia na terenach przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi nie przekracza 30 h/rok – norma niemiecka została spełniona. Zatem w obu 

przypadkach wyżej omawiane zjawisko nie będzie stanowić zagrożenia dla najbliżej 

zlokalizowanych terenów mieszkalnych.  

 

6. Oddziaływanie inwestycji na stan środowiska w fazie budowy, eksploatacji 
i likwidacji  

 

6.1. Ścieki bytowe -  W wyniku eksploatacji przedmiotowej elektrowni wiatrowej (trzy turbiny 

wiatrowe) dla każdego z wariantu (wariant realizacyjny oraz alternatywny) nie będą powstawać ścieki 

socjalno – bytowe. 

 

6.2. Ścieki technologiczne  - W wyniku funkcjonowania przedmiotowych turbin wiatrowych, dla 

każdego z dwóch opisanych  powyżej wariantów, na żadnym z etapów funkcjonowania inwestycji 

(budowa, eksploatacja, likwidacja) nie będą powstawały ścieki technologiczne. 
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6.3. Wody opadowe i roztopowe - Zarówno w wariancie realizacyjnym, jak i w wariancie 

alternatywnym, ścieki deszczowe odprowadzane będą na tereny zielone w obrębie działek Inwestora. 

Ścieki te nie będą narażone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi.  

 

6.4. Gospodarka odpadami , zarówno w wariancie realizacyjnym, jak w wariancie 
alternatywnym 

  

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji - wiązać się będą z wytwarzaniem odpadów 

powstających przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstałe odpady nie będą należały do 

grupy odpadów niebezpiecznych i będą to przede wszystkim: opakowania po materiałach 

budowlanych, które będą segregowane, a następnie wykorzystywane bądź przeznaczone do 

unieszkodliwienia, złom stalowy oddawany do punktów skupu złomu, odpady z budowy będą zbierane 

do pojemników i wywożone na składowisko bądź do odzysku. 

 

Odpady powstające podczas funkcjonowania (eksploatacji) przedsięwzięcia - będą powstawać 

niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady te 

będą zabierane przez służby dozoru technicznego, które posiadać powinny odpowiednie zezwolenie 

w tym zakresie.  

Na dzień dzisiejszy Inwestor nie określił czy po upływie planowanego okresu eksploatacji 

projektowanej elektrowni wiatrowej zostanie ona zlikwidowana czy zastąpiona nową konstrukcjom.  

 

W fazie likwidacji inwestycji - powstaną odpady  związane z rozbiórką turbin wiatrowych, 

fundamentów, dróg dojazdowych oraz sieci energetycznej: złom stalowy, odpady z rozbiórki, oleje 

odpadowe, elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, odpady z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

Odpady te zostaną do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy. 

 

6.5. Oddziaływanie akustyczne  
 

Celem tej części opracowania jest określenie stopnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – 

dla każdego opisanego powyżej wariantu  - wariant realizacyjny, alternatywny-  na stan środowiska 

akustycznego w rejonie źródeł emisji hałasu zlokalizowanych w jego obrębie. Opracowanie obejmuje 

swym zakresem oddziaływanie źródeł emisji zlokalizowanych na terenie planowanego 

przedsięwzięcia w kształtowaniu klimatu akustycznego najbliższego otoczenia rozważanego 

przedsięwzięcia. 

Rozwiązania technologiczne pozwolą na dotrzymanie na najbliższych terenach chronionych wartości 

dopuszczalnych poziomów hałasu środowisku: 

W bezpośrednim otoczeniu terenu lokalizacji projektowanej elektrowni wiatrowej (3 turbiny wiatrowe) 

typu Vestas V 90 o mocy do 2 MW – wariant realizacyjny, b ądź trzy turbiny wiatrowe typu Vestas 
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V 112 o mocy do 3 MW – wariant alternatywny , znajdują się tereny rolnicze: grunty orne. Do 

najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na omawianym terenie należy komunikacja drogowa.  

 

Do jedynych źródeł stacjonarnych nale żeć będą trzy wirniki projektowanych turbin wiatrowych 

umieszczonych na wie żach: 

-  każda o wysokości 105 m – wariant realizacyjny, 

-  każda o wysokości 119 m – wariant alternatywny 

 będą one źródłem hałasu zarówno w porze nocnej jak i dziennej  

 

Poziom mocy akustycznej przyj ęty do oblicze ń. 

W związku z powyższym mając na uwadze przyjęte wyżej założenia, w celu przedstawienia 

możliwości najbardziej niekorzystnej dla środowiska w zakresie emisji hałasu, poziom mocy 

akustycznej dla przedmiotowych turbin przyjęto na podstawie karty katalogowej turbiny typu Vestas 

V 90 o  mocy znamionowej do 2 MW  każda – wariant realizacyjny, oraz turbiny typy Vestas V 112  

o mocy do 3 MW  – wariant alternatywny.  

 

W celu dotrzymania opisanych parametrów dotyczących klimatu akustycznego zaleca się wykonanie 

analizy porealizacyjnej obejmującej oddziaływania elektrowni wiatrowej na klimat akustyczny. 

W przypadku stwierdzenia w wyniku wykonanych badań przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych akustycznie obniżenie mocy akustycznej elektrowni w celu 

ograniczenia jej oddziaływania na klimat akustyczny otoczenia, a jeżeli powyższe działania 

(techniczne, technologiczne, organizacyjne) nie będą skuteczne demontaż urządzenia. 

 

W analizie akustycznej przyjęto współczynnik szorstko ści gruntu G =1,00  charakterystyczny dla 

terenu opracowania (porowaty, lekko pofalowany teren, pola uprawne). Dla celów obliczeniowych 

przyjęto maksymalny potencjalny poziom mocy akustycznej  charakteryzujący turbiny wiatrowe:  

- o mocy  do 2 MW – 104 dB(A),  oraz wysokość wieży do 105 m – wariant realizacyjny , 

- o mocy do 3 MW – 106,5 dB(A) , oraz wysokość wieży do 119 m – wariant alternatywny , 

Analizę oddziaływania akustycznego przeprowadzono na wysokości 4,0 m. 

 
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody algorytm obliczeniowy określa norma: PN-ISO 9613-2 – Akustyka. Tłumienie dźwięku 

podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania - obliczenia zostały wykonane 

zgodnie z w/w normą. Dodatkowo poniżej dokonano porównania parametrów użytych w obliczeniach 

przedstawionych w załącznikach: 
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 Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 
ilości pobieranej wody 

Dane użyte do obliczeń 

Lokaliz acja 
punktów 
pomiarowych 

Na terenie zabudowanym:  
a) na wysokości 4 m nad powierzchnia terenu, gdy 

nie ma możliwości wykonania 
pomiarów hałasu w świetle okna na danej 
kondygnacji; 

b)  na terenach otaczających ww. budynki 
— na wysokości 4 m nad powierzchnia 
terenu. 

Wysokość na jakiej zostały 
wykonane obliczenia 
rozprzestrzeniania się hałasu - 4 
m na terenie zabudowanym 

Obliczeniowe 
metody 
hałasu 
emitowanego 
do 
środowiska   

Metody obliczeniowe oparte są na modelu 
rozprzestrzeniania 
się hałasu w środowisku zawartym 
w normie PN ISO 9613-2 Akustyka — Tłumienie 
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 
Ogólna metoda obliczenia. 

Norma PN ISO 9613:2 Akustyka 
— Tłumienie 
dźwięku podczas propagacji w 
przestrzeni otwartej. 
Ogólna metoda obliczenia.   

 
 

W tabeli poni żej przedstawiono obliczone poziomy mocy akustycznej  dla okre ślonych punktów 

pomiarowych.  

 

Tab.12. Poziomy mocy akustycznej w wyznaczonych punktach pomiarowych. 

 
Punkt 
pomiarowy 

Poziom hałasu 
w punkcie 

pomiarowym 
mierzony na 

wysoko ści 4,0 m 
– wariant 

realizacyjny 

Poziom hałasu 
w punkcie 

pomiarowym 
mierzony na 

wysoko ści 4,0 m – 
wariant 

alternatywny 

 
Dopuszczalny poziom 
hałasu dla zabudowy 

zagrodowej 

 
Spełnienie 
wymaga ń 

A 38,4 dB(A) 40,8 dB(A) 45 dB(A) 

TAK 
B 36,9 dB(A) 39,4 dB(A) 45 dB(A) 

C 38,2 dB(A) 40,6 dB(A) 45 dB(A) 

D 36,3 dB(A) 38,7 dB(A) 45 dB(A) 

 

W załączeniu do niniejszego opracowania przedstawiono raport z programu obliczeniowego WidPRO 

wersja 2.7.486 sposób wykonanych symulacji oddziaływania akustycznego oraz mapę akustyczną – 

załącznik nr 7 – wariant realizacyjny (analiza akustyczna wykonana na wysokości 4,0 m) oraz 

załącznik 8 – wariant alternatywny (analiza akustyczna przeprowadzona na wysokości 4,0 m). 

 
6.5.6.Charakterystyka skumulowanego oddziaływania a kustycznego  
 

W celu ustalenia możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego w zakresie 

oddziaływania akustycznego Inwestor wystąpił do Urzędu Gminy w Regnowie z wnioskiem 

o udostępnienie informacji odnośnie lokalizacji na terenie gminy Regnów istniejących oraz 

planowanych elektrowni wiatrowych (załącznik nr 11).   

 

W załączniku 12  w sposób graficzny przedstawione zostało odległości pomiędzy wszystkimi trzema 

przedmiotowymi turbinami wiatrowymi, a najbliższą planowaną turbiną na terenie gminy Regnów. 
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Z załączników tych jasno wynika, że odległości między tymi turbinami są zbyt duże (od 1,90 km – 2,30 

km), aby mogła zachodzić między nimi kumulacja. 

 
 
6.6.Emisja zanieczyszcze ń do powietrza  
 
Faza budowy, zarówno w wariancie realizacyjnym, jak  równie ż w wariancie alternatywnym  

 Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza będzie wynikać głównie z pracy sprzętu 

budowlanego (prowadzenie wykopów, realizacja odcinków dróg i placów manewrowych) oraz 

transportu materiałów budowlanych i gleby z urobku oraz elementów konstrukcyjnych elektrowni.  

Podsumowując, oddziaływanie na powietrze atmosferyczne mogące wystąpić podczas trwania fazy 

realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane poprzez działania 

związane z odpowiednią organizacją robót. 

 

Faza eksploatacji, zarówno w wariancie realizacyjny m, jak równie ż w wariancie alternatywnym  

 Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na jakość 

powietrza atmosferycznego. Projektowana turbina wiatrowa przyczyni się do zwolnienia tempa 

zużycia zasobów naturalnych kraju, ponieważ będzie alternatywnym źródłem energii w stosunku do 

pozyskiwania jest z zasobów konwencjonalnych np. węgla kamiennego lub brunatnego. Jednocześnie 

nie miałoby miejsca pozytywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych, których wykorzystanie 

przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych oraz 

pozwala na oszczędność ograniczonych, kopalnych surowców energetycznych. 

 

Faza likwidacji, zarówno w wariancie realizacyjnym,  jak równie ż w wariancie alternatywnym  

 Na etapie likwidacji przedmiotowej inwestycji wpływ na powietrze atmosferyczne będzie 

porównywalny do etapu budowy ze względu na zbliżony charakter prac i wykorzystywanych urządzeń. 

Faza ta będzie posiadła charakter krótkotrwały; po zakończeniu etapu likwidacji wszystkie uciążliwości 

związane z tym okresem czasowym znikną. 

 

6.7. Promieniowanie elektromagnetyczne  
 
Faza budowy  

Na etapie budowy nie przewiduje się stosowania urządzeń mogących powodować negatywny wpływ 

na środowisko spowodowany promieniowaniem elektromagnetycznym. Należy zwrócić uwagę na 

charakter wykonywanych prac i użyte do tego urządzenia: roboty budowlane związane z wykonaniem 

fundamentów pod projektowaną turbinę wiatrową (koparko – ładowarki, itp.) oraz montaż 

poszczególnych elementów (przy użyciu dźwigów).   
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Faza eksploatacji  

W przypadku planowanej inwestycji – budowa elektrowni wiatrowej składającej się z trzech turbin 

wiatrowych, każda o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – źródłami pól 

elektromagnetycznych będą: 

- generatory o napięciu znamionowym 690 V, 

- transformatory 0,69/15 kV (napięcie robocze na uzwojeniu pierwotnym transformatora 690 V, 

napięcie robocze na uzwojeniu wtórnym transformatora 15 kV), 

- podziemne połączenia kablowe. 

 

W odniesieniu do generatorów prądu stanowiących źródło niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego zagrożenie wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na 

ludzi zostało maksymalnie ograniczone. W/w urządzenia umieszczone zostaną w gondoli każdej 

turbiny znajdującej się na wysokości ok. 105 m n.p.m. Konstrukcja samego urządzenia sprawia, że 

linie pola elektromagnetycznego prawie w całości zamykają się w ich wnętrzu. Dodatkowo gondola 

wykonana jest ze stali lub jej pochodnych, które stanowią ekran – zabezpieczenie przed przenikaniem 

pola elektromagnetycznego na zewnątrz urządzenia. 

Turbiny wiatrowe projektowane do instalacji w ramach elektrowni wiatrowej  podłączone będzie do 

KSE za pośrednictwem linii energetycznych doprowadzonych do rozdzielni 15 kV stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV „Żurawia” (dokładne miejsce przyłączenia: pola nr 15 i 16 w rozdzielni 

„Żurawia”). 

 

W ramach niniejszej inwestycji na obecnym etapie Inwestor nie określił dokładnego położenia 

transformatorów, zakłada się dwie możliwe lokalizacje: 

1) w gondoli każdej turbiny wiatrowej 

2) na powierzchni terenu obok każdej wieży projektowanej turbiny. 

 

Faza likwidacji  

 W powyższym przypadku oddziaływania na etapie likwidacji będą zbliżone charakterem oraz 

uciążliwością do etapu budowy. W niniejszym przypadku nie przewiduje się używania urządzeń 

migocących oddziaływań w sposób negatywny na środowisko pod względem oddziaływania 

elektromagnetycznego.  

 
6.8. Migotanie cieni  

Analiza efektu migotania cienia została wykonana w programie WindPRO wersja 2.7.449. 

Program w oparciu o dane obserwacyjne stacji meteorologicznej w Belsku oddalonej od terenu 

projektowanej inwestycji o ok. 31 km dotyczące średniej ilości godzin świecenie słońca dla każdego 

dnia miesiąca wykonał symulację odnośnie wpływu cieni generowanych przez projektowane turbiny 

wiatrowe na tereny przeznaczone na stały pobyt ludzi. Jak wynika z przeprowadzonej analizy roczna 
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długość trwania zacienienia nie przekroczy wartości uznanej przez sąd niemiecki za wartość 

dopuszczalną – 30 h/rok. 

Obracające się łopatki turbiny wiatrowej mogą wytwarzać efekt stroboskopowy (oddziałujący 

bezpośrednio na ludzki mózg). Efekt wywoływany jest przez cień migotający z dużą częstotliwością 

i jest odczuwalny w promieniu do 500 m w zależności od położenia geograficznego i odległości 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w stosunku do punktu obserwacji. Ponieważ w przypadku niniejszej 

inwestycji, zarówno w wariancie realizacyjnym, jak również w wariancie alternatywnym - najbliższa 

zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości min. 488 m –istnieje możliwość wystąpienia 

powyższego zjawiska. W celu stwierdzenia charakteru tegoż oddziaływania przeprowadzono analizę 

efektu migotania cienia, która stanowi załącznik nr 9  – wariant realizacyjny, oraz załącznik nr 10  – 

wariant alternatywny do niniejszego raportu. Jak wynika z załączonych map długość trwania 

zacienienia na terenach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie przekracza 30 h/rok – norma 

niemiecka została spełniona. Zatem w obu przypadkach wyżej omawiane zjawisko nie będzie 

stanowić zagrożenia dla najbliżej zlokalizowanych terenów mieszkalnych. 

 

6.9. Oddziaływanie na flor ę i faun ę 

Etap budowy, zarówno wariant realizacyjny, oraz war iant alternatywny  

Tereny przewidziane pod posadowienie projektowanej elektrowni wiatrowej to tereny wykorzystywane 

rolniczo (uprawy zbóż), którym towarzyszy roślinność segetalna (chwasty towarzyszące uprawom). 

Nie stwierdzono tu występowania siedlisk chronionych (punkt 4.9  Inwentaryzacja florystyczna ...). Na 

etapie budowy roślinność występująca na terenie bezpośrednich lokalizacji poszczególnych turbin 

zostanie zlikwidowana (fundamenty, drogi dojazdowe). W wyniku miejscowego usunięcia pokrywy 

glebowej zlikwidowana i/lub przemieszczona zostanie fauna glebowa. Fragmentaryczna likwidacji flory 

nie zakłóci dotychczasowego sposobu wykorzystywania pozostałej części terenu – nadal będą to 

tereny wykorzystywane pod uprawy. 

 

Etap eksploatacji, zarówno wariant realizacyjny, or az wariant alternatywny  

Oddziaływania na florę 

W wyniku eksploatacji elektrowni wiatrowej nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu 

na florę terenu. Ja wspomniano wyżej poza terenami na trwałe wyłączonymi z użytkowania rolniczego 

sposób zagospodarowania pozostałej części obszaru nie ulegnie zmianie. 

 

Etap likwidacji, zarówno wariant realizacyjny, oraz  wariant alternatywny  

          Etap likwidacji planowanej inwestycji swym oddziaływaniem na florę i faunę będzie w znaczący 

stopniu przypominał etap budowy. Prace budowlane związane z demontażem  konstrukcji turbin 

wiatrowych oraz likwidacją infrastruktury towarzyszącej będą miały charakter krótkotrwały. Po 

zakończeniu prac demontażowych tereny inwestycyjne zostaną przywrócone do pierwotnego sposobu 

użytkowania. 
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6.10. Oblodzenie , zarówno wariant realizacyjny, oraz wariant altern atywny  
  

Zastosowany system kontroli diagnostycznej w elektrowniach wiatrowych, przy przekroczeniu 

wartości dopuszczalnych drgań spowoduje automatyczne wyłączanie elektrowni wiatrowej. 

Oblodzenie jako jedno ze zjawisk atmosferycznych nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.   

 

6.11. Transgraniczne oddziaływanie przedsi ęwzięcia , zarówno wariant realizacyjny, 
oraz wariant alternatywny  
 

Przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację i ograniczony zakres oddziaływania na środowisko, 

wobec zastosowanych rozwiązań, nie będzie wywoływać oddziaływań transgranicznych. 

 
6.10.  Roczny monitoring przedrealizacyjny , zarówno wariant realizacyjny, oraz 

wariant alternatywny  
 

Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego oraz ornitologiczny został przedstawiony 

w załącznikach nr 14 i 15  do niniejszego opracowania.  

 

6.11. Krajobraz obszaru przedsi ęwzięcia 
 

Projektowane turbiny wiatrowe zlokalizowane zostan ą poza strefami szczególnej ochrony 

krajobrazu oraz poza terenami:  

- istniejących i projektowanych parków krajobrazowych, 

- rezerwatów przyrody, 

- istniejących i projektowanych obszarów chronionego krajobrazu, 

- zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, 

- dolin rzecznych wraz ze strefą 200 m od krawędzi erozyjnej, 

- torfowisk i bagien. 

Zastosowane środki zapobiegawcze mogące znacząco ograniczyć potencjalny negatywny wpływ 

projektowanej elektrowni wiatrowej na krajobraz obszaru przedsięwzięcia: 

1. kolor elektrowni wiatrowych zostanie dopasowany do otoczenia – jasne kolory wież i łopat 

2. instalacja turbin z wirnikami posiadającymi trzy łopaty 

3. zastosowanie podziemnych kabli elektroenergetycznych 

4. brak ogrodzenia poszczególnych turbin wiatrowych. 

 

7. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wni oskodawc ę 

Z przeprowadzonej analizy i oceny możliwych zagrożeń i szkód wynika, iż przedmiotowa inwestycja 

nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Zmiany w środowisku wywołane pracą turbiny 

wiatrowej dotyczyć będą zmian w krajobrazie, które są nieuniknione i wynikają z charakteru 

przedsięwzięcia. Ocena ich zagrożenia dla środowiska jest bardzo złożona i jednocześnie 
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subiektywna, jednakże po przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na terenie omawianej 

inwestycji można wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na ten element środowiska 

przyrodniczego.  

 

Zapobieganie i zmniejszenie szkodliwych oddziaływań projektowanej elektrowni wiatrowej na 

środowisko można teoretycznie osiągnąć poprzez: 

1) zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych; 

2) dobór parametrów technicznych projektowanych elektrowni ograniczających ich wpływ na 

środowisko, 

3) wariantowanie lokalizacji elektrowni. 

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji nie będzie się wiązało ze zorganizowaną emisją 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Działalność przedmiotowej inwestycji nie będzie 

również źródłem niezorganizowanej emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do 

powietrza.  

 

8. Opis przewidywanych działa ń mających na celu zapobieganie negatywnych 
oddziaływa ń na środowisko  
 

Rodzaje działa ń zapobiegawczych lub ograniczaj ących wpływ na środowisko :  

• wykonanie na etapie projektowania analizy oddziaływania akustycznego inwestycji, 

• wykonanie na etapie projektowania analizy pola i promieniowania, 

• wykonanie na etapie projektowania inwentaryzacji siedliskowej, ornitologicznej 

i chiropterologicznej terenu inwestycji, 

• wielokryterialna analiza opcji inwestycji, która poprzedziła wybór wariantu przeznaczonego do 

realizacji, 

• odpowiednie oddalenie inwestycji od siedzib ludzkich, gwarantujące brak przekroczeń 

obowiązujących norm emisji, w szczególności hałasu i pól elektromagnetycznych, 

• właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, co powinno zapobiec zanieczyszczeniu 

środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń budowlanych, 

• postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji zgodne 

z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów 

odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, przekazywanie odpadów do 

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadającym 

odpowiednie pozwolenia, 

• zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi, i wykorzystanie jej po 

zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji, 

• prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej, 
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• rezygnacja z zastosowania turbin o gorszych parametrach i wybór nowocześniejszych, 

bardziej przyjaznych dla środowiska, 

• odpowiednie usytuowanie elektrowni, minimalizujące ich potencjalny wpływ na przyrodę,  

w szczególności na ptaki i nietoperze (umożliwiające im swobodny przelot), 

• znaczne oddalenie inwestycji od obszarów chronionych i nie wkraczanie na obszary cenne 

przyrodniczo, 

• odtworzenie ewentualnych strat w roślinności powstałych w trakcie prac budowlano - 

montażowych, 

• malowanie konstrukcji matowymi farbami w jasnych kolorach, w celu eliminacji zjawiska 

refleksów świetlnych, zwiększenia widoczności i prawdopodobieństwa dostrzeżenia pracującej 

turbiny przez przelatujące ptaki, 

• zastosowanie oznakowania przeszkodowego, tj. odpowiedniego malowania końcówek śmigieł 

oraz lamp umieszczonych w najwyższym miejscu gondoli, 

• nie umieszczanie na konstrukcjach wież reklam komercyjnych w celu zachowania walorów 

krajobrazowych, 

• wykonanie prac związanych z posadowieniem elektrowni wiatrowych poza sezonem lęgowym 

ptaków, w przypadku sąsiedztwa takich terenów 

• podczas prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia gadów i płazów 

w wykopach. Gdyby budowa miała trwać w porze, w której zwierzęta te są aktywne, wykopy 

należałoby sprawdzać regularnie i uwięzione zwierzęta ratować. Gdyby przypadki takie 

zdarzały się często, należałoby skonsultować się z biologiem w celu określenia środków 

zaradczych odpowiednich dla danej lokalizacji wykopu. Istnieje możliwość, że budowa będzie 

dotyczyć stanowiska o znaczeniu archeologicznym. W takiej sytuacji należy postępować 

zgodnie z odpowiednimi procedurami, a o wszelkich znaleziskach powiadamiać służby 

archeologiczne 

• w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych, turbiny należy 

wyposażyć w zabezpieczenia na wypadek silnych wiatrów. Aby uniknąć erozji gleby grunt 

w pobliżu fundamentów wież należy stabilizować. 

 

9.Ryzyko wyst ąpienia powa żnej awarii  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami) w miejsce „nadzwyczajnego zagro żenia środowiska”  wprowadziła 

pojęcie „awarii przemysłowej” . Przy czym pod pojęciem „awarii”  należy rozumieć zdarzenia np.: 

pożar, eksplozja, rozszczelnienie instalacji, wydostanie się substancji zanieczyszczających w dużych 

ilościach do środowiska mogących wywołać niekorzystne zmiany w jakości jego komponentów. Do 

najbardziej niekorzystnych oddziaływań należy zaliczyć możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód 

podziemnych olejem. 

Zgodnie z wymienioną definicją „elektrownie wiatrowe”  nie należą do grupy obiektów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska w wyniku wystąpienia pożaru, wybuchu lub wycieku paliwa. Charakter 
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przedsięwzięcia pozwala przypuszczać o braku istotnego zagrożenia w przypadku potencjalnej awarii 

lub innej nieprzewidzianej sytuacji krytycznej. Użyte do budowy surowce nie stwarzają potencjalnego 

zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

10. Analiza konfliktów społecznych zwi ązanych z analizowanym przedsi ęwzięciem  
 

Dokonując obiektywnej oceny co do lokalizacji inwestycji, nie ma bezpośrednich podstaw do 

konfliktów społecznych, gdyż przedmiotowe działki oraz ich sąsiedztwo to tereny rolne. Przedstawiona 

w niniejszym „Raporcie oddziaływania...”  szczegółowa analiza emitowanego przez elektrownię 

wiatrową hałasu powinna rozwiać wszelkie wątpliwości – protesty otoczenia przedsięwzięcia nie mają 

wobec powyższego ani merytorycznych ani prawnych podstaw. Nie ma obiektywnych przesłanek 

natury zdrowotnej do występowania konfliktów społecznych na tym tle, w aspekcie obowiązujących 

norm dopuszczalnego hałasu. 

 
 
11. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływ ania planowanego 

przedsi ęwzięcia  
 

W celu dokonania faktycznej oceny wpływu planowanej inwestycji na nietoperze i ptaki należy 

wykonać porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny, który obejmował będzie co 

najmniej 3 lata w trakcie pierwszych pięciu lat funkcjonowania przedmiotowej elektrowni wiatrowej. 
 

W celu dotrzymania opisanych w powyższej dokumentacji parametrów dotyczących klimatu 

akustycznego zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej obejmującej oddziaływania istniejącej 

turbiny wiatrowej na klimat akustyczny. Pomiary emisji hałasu powinny być prowadzone w granicach 

oddziaływania inwestycji na środowisko na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

w czasie faktycznej i pełnej pracy turbiny, przy różnych warunkach atmosferycznych, w punktach 

charakterystycznych – zabudowa mieszkaniowa – zlokalizowanych najbliżej inwestycji. 

 

13 Porównanie proponowanej technologii z technologi ą spełniaj ącą wymagania, 

o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo Ochrony 

środowiska.  

 

Technologia, która zostanie zastosowana w nowo uruchamianej elektrowni wiatrowej na terenie 

gminy Regnów w miejscowości Regnów na działkach o nr ewid. 26, 28, oraz w miejscowości 

Kazimierzów, na działkach o nr ewid.: 51/1, 53, spełnia wymagania o których mowa w art. 143 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  

 

Sposób spełnienia tych wymagań został przedstawiony w tabeli. 
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Tab.14. Porównanie proponowanej technologii z BAT. 

L.p Wymaganie wynikaj ące 
z art. 143 ustawy PO Ś 

Sposób spełnienia wymagania przez elektrowni ę 
wiatrow ą 

 
1 

stosowanie substancji 
o małym potencjale 

zagrożeń 

Podczas instalowania turbin wiatrowych zostaną zastosowane 
substancje o małym potencjale zagrożeń, podczas 
eksploatacji będą one zużywane jedynie w śladowych 
ilościach.  

 
2 

 
efektywne wytwarzanie oraz 

wykorzystanie energii 

Turbiny wiatrowe będą przetwarzać energię mechaniczną 
wiatru na energię elektryczną, dzięki systematycznym 
przeglądom i pracom konserwatorskim elementów elektrowni 
energia będzie produkowana w sposób efektywny 
i nieuciążliwy dla środowiska. 

 
 
3 

 
 

zapewnienie racjonalnego 
zużycia wody i innych 

surowców oraz materiałów 
i paliw 

Prace związane z etapem budowy elektrowni wiatrowej 
wykonane będą przez firmę zewnętrzną. Oddziaływanie 
wynikające z fazy budowy będzie krótkotrwałe i ustąpi 
z chwilą zakończenia prac budowlanych. Podczas budowy 
pojazdy dowożące elementy elektrowni będą zużywać paliwo 
w racjonalny sposób. Żadne inne surowce ani materiały nie 
będą zużywane podczas budowy oraz eksploatacji. 

 
 
4 

stosowanie technologii 
bezodpadowych 

i małoodpadowych oraz 
możliwość odzysku 

powstających odpadów 

Wszelkie prace związane z etapem budowy elektrowni 
wiatrowej wykonane będą przez firmę zewnętrzną i ona 
będzie właścicielem powstających odpadów. Podczas 
eksploatacji elektrowni nie będą powstawały odpady. 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
rodzaj, zasięg oraz wielkość 

emisji 

Emisja do powietrza 
Działalność przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem 
emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do 
powietrza.  
Zużycie wody i ścieków 
W wyniku eksploatacji elektrowni wiatrowej nie będzie 
zużywana woda. Nie będą powstawały ani ścieki bytowe, ani 
technologiczne. Natomiast ścieki deszczowe odprowadzane 
będą na tereny zielone w obrębie działki, Inwestora. Ścieki te 
nie będą narażone na kontakt z substancjami 
niebezpiecznymi.  
Hałas 
Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje uciążliwości 
akustycznej na terenach chronionych. Norma hałasu dla pory 
dziennej i nocnej na najbliższych terenach chronionych 
będzie utrzymana. 
 

 
 
6 

wykorzystywanie 
porównywalnych procesów 

i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej 

 
Zastosowane zostaną ogólnie dostępne turbiny wiatrowe 
posiadająca konieczne atesty i zezwolenia. 

 
7 

postęp naukowo –
techniczny 

Planowane do zastosowania technologie spełniają wszystkie 
wymogi z zakresu ochrony środowiska oraz uwzględniają 
dostępne metody przeciwstawiania negatywnym skutkom dla 
środowiska przyrodniczego w tym ludzi. 

 

Wymogi zawarte w Prawie Ochrony Środowiska oraz kryteria stanowiące podstawę określenia 

najlepszych dostępnych technik (BAT) zostały uwzględnione przy planowaniu przedmiotowej 

elektrowni wiatrowej, a ich spełnienie decyduje o zgodności przedmiotowej inwestycji przyjętymi 

wymaganiami. 
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13. Wskazanie trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy  

 
W czasie opracowywania „Raportu oddziaływania...” nie natrafiono na trudności wynikające  

z niedostatków techniki. Napotkano jednak następujące trudności wynikające z luk we współczesnej 

wiedzy. Istotnym problem jest brak uregulowań prawnych dotyczących sytuowania turbin wiatrowych 

względem lasów, terenów zabudowy mieszkaniowej, zbiorników wodnych itp. 

 

14. Ustanowienie obszaru ograniczonego u żytkowania  
 
W przypadku niniejszej inwestycji nie ma konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

 


