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W związku z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, z dnia 

23 grudnia 2011 r., znak:  WOOŚ.4242.380.2011.MP2.1, (załącznik nr 1),  orzekającym o potrzebie 

uzupełnienia 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, niniejszy raport został uzupełniony o brakujące 

informacje. 

 

Organ opiniuj ący RDOŚ w Łodzi,  stwierdził brak niezbędnych informacji potrzebnych do wydania 

postanowienia uzgadniającego dla w/w przedsięwzięcia z punktu widzenia zamierzeń inwestycyjno – 

budowlanych strony – inwestora. W związku z powyższym w niniejszym raporcie zostały uzupełnione 

informacje w następującym zakresie:  

 

 

Odp.1) Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 

Wszelkie niezbędna informacje dotyczące, wyjaśnienia, doprecyzowania, oraz uzupełnienia informacji 

z zakresu środowiska przyrodniczego zostały zawarte w odpowiednich załącznikach dołączonych do 

niniejszego opracowania: załącznik nr  5 – „Ocena wpływu usytuowania farmy wiatrowej na północ od 

wsi Regnów (gm. Regnów) w woj. łódzkim na miejscową awifaunę ”. Autorzy: mgr Bartosz Lesner, 

dr Tomasz Janiszewski, oraz w załączniku nr 6  - „Raport z rocznego monitoringu 

chiroptorologicznego prowadzonego na terenie projektowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości 

Regnów”, Autor: dr Wojciech Pawenta.  

  

Natomiast pozostałe niezbędne informacje potrzebne do wydania postanowienia uzgadniającego dla 

w/w przedsięwzięcia opisane zostały poniżej. Potrzebne wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje 

zawarte są w formie odpowiedzi – uzupełnienia na zawarte w wezwaniu punkty. 

 

 

Odp.2) Okre ślić czy opisywane w „raporcie oddziaływania…” turbiny będą 

urządzeniami nowymi czy u żywanymi. 

 

Na obecnym etapie projektowania inwestycji planuje się zamontowanie turbin wiatrowych firmy 

Vestas V 90 ka żda o mocy do 2,0 MW (wariant realizacyjny), lub w wariancie alternatywnym 

instalację turbin wiatrowych firmy Vestas V 112 ka żda o mocy do 3,0 MW. Zarówno w wariancie 

realizacyjnym, jak również w wariancie alternatywnym Inwestor przewiduje instalację tylko urządzeń 

fabrycznie nowych. 
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Odp.3) Doprecyzowanie informacji, zwi ązanych z podstawowymi parametrami 

przewidywanych do instalacji elektrowni wiatrowych 

 

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

maksymalnej do 2,0 MW (wariant realizacyjny). Wariant alternatywny przewiduje budowę trzech turbin 

wiatrowych każda o mocy maksymalnej do 3,0 MW. Na obecnym etapie projektowania inwestycji 

planuje się zamontowanie turbin wiatrowych firmy Vestas V 90 ka żda o mocy do 2,0 MW (wariant 

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

każda o mocy do 3,0 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. W zależności od 

wariantu, oraz typy turbiny jaka została w nim opisana podstawowe parametry techniczne są 

następujące. Wariant realizacyjny, turbina typu Vestas V 90  o mocy do 2,0 MW: wysokość wieży: ten 

typ turbiny posiada  trzy wysokości wieży : 80,0 m, 95,0 m, oraz do 105,0 m – czyli zakres od 80,0 – 

105,0 m, średnica wirnika 90,0 m – jest taka sama dla każdej wysokości wieży. Również moc 

akustyczna turbiny jest taka sama dla różnych wysokości wież i wynosi ok. 104,0 dB(A). Natomiast 

podstawowe parametry techniczne turbiny przewidzianej w wariancie alternatywnym typ Vestas V112  

o mocy do 3,0 MW to: wysokość wieży w przedziale: 84,0 – 119,0 m, (turbina ta posiada trzy 

wysokości wieży: 84,0 m, 94, m oraz 119,0 m) oraz średnica wirnika do 112,0 m – która również jest 

taka same dla każdej wysokości wieży. Moc akustyczna turbin jednakowa dla wszystkich wysokości 

wieży i wynosi ok. 106,5 dB(A). 

 

 
W związku z wezwaniem do uszczegółowienia podstawowych parametrów technicznych dla 

poszczególnych turbin z uwzględnieniem minimalnej oraz maksymalnej wysokości wieży oraz 

średnicy wirnika, ponownie wykonane zostały analizy hałasowe, dla obu wariantów, przy 

uwzględnieniu różnych wysokości wież.  
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Wariant 1  - REALIZACYJNY  

 
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  2,0 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, 

� 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 90,0 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 150,0 – 155,0 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 2,0 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 do 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, 
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� 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 załącznik nr 3 (analiza akustyczna, która została przeprowadzona na 

wysokości 4,0 m, dla wieży o wysokości do 105,0 m). Jak widać z przeprowadzonej symulacji 

hałasowej, nie ma przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na obszary chronione (zabudowę 

mieszkalną). 

 
W załączniku 3 A  przedstawiona została analiza akustyczna, która została przeprowadzona na 

wysokości 4,0 m, dla wieży o wysokości do 80,0 m. Analiza ta wykonana została dla celów 

porównawczych, rozprzestrzeniania się hałasu na różnych wysokościach, z zachowaniem pozostałych 

parametrów, tj.: średnica wirnika, oraz moc akustyczna.  

 
 

Parametry techniczne uwzgl ędnione w powy ższej symulacji: 

� trzy turbiny wiatrowe, typu Vestas V 90  o mocy do 2,0 MW każda,  

� wysokość zawieszenia turbin wiatrowych na słupach nie większa niż 80,0 m n.p.t., 

� turbiny wyposażone w wirniki, każdy o średnicy do 90,0,0 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 125,0 – 130,0 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 2,0 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 do 80,0 m n.p.t., 

 

Tab.1. Porównanie poziomów mocy akustycznej dla poszczególnych punktów pomiarowych - 
z uwzględnieniem rozchodzenia się poziomu hałasu na różnych wysokościach wież, tego 
samego tupu urządzenia  - Vestas V 90 (wariant realizacyjny) 

  

 
Punkt 
pomiarowy 

Poziom hałasu w pkt. pomiarowym 
dB[A] mierzony na wysokości 4,0 m 

Poziom hałasu w pkt. pomiarowym 
dB[A] mierzony na wysokości 4,0 m 

          Analiza przeprowadzona na 
wysokości wieży do 105,0 m 

Analiza przeprowadzona na 
wysokości wieży do 80,0 m 

A 38,4 dB(A) 38,5 dB(A) 

B 36,9 dB(A) 37,0 dB(A) 

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

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

 

Jak widać z powyższego zestawienia, dotyczącego porównania poziomów hałasy dla różnych 

wysokości wież, dla tego samego typu urządzenia, wyraźnie widać, że w obu przypadkach nie ma 
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przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na tereny chronione akustycznie – zabudowa mieszkalna. 

W obu przypadkach poziomy hałasu w badanych pkt. praktycznie są takie same, a nawet pokrywają 

się, chociaż różnica w wysokości wieży wynosi ok. 25,0 m, to nie ma to zbyt dużego odzwierciedlenia 

w poziomie hałasu. 

 
 
Wariant 2 - ALTERNATYWNY  
 
 
Podobnie jak dla powyższego wariantu, ponownie wykonana została analiza hałasowe, dla omawianej 

w tym przypadku turbiny wiatrowej typu Vestas V 112 o mocy do 3,0 MW, na wysokości wieży do 

119,0 m. Ponadto dodatkowo w celu porównania rozprzestrzeniania się hałasu na różnych 

wysokościach, dla tego samego typu turbiny wykonana została symulacja hałasowa na wysokości 

wieży do 84,0 m.  

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

moc turbin. Wariant realizacyjny to 3 turbiny, każda o mocy 2,0 MW, natomiast wariant alternatywny to 

również 3 turbiny, tylko każda z nich ma mocy do 3,0 MW. W wariancie tym zmianie uległy wszystkie 

parametry techniczne, które były omawiane dla turbiny Vestas V 90 o mocy 2,0 MW . Zatem  

elektrownia wiatrowa omawiana w tym wariancie to: trzy turbiny, każda o mocy 3,0 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).  

 

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  3,0 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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51/1, 53 położonych w obrębie miejscowości Regnów; 430, 319 oraz 502 (zjazd z drogi)  
położonych w obrębie miejscowości Kazimierzów, gmina Regnów,” 
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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 112,0 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 175,0 – 180,0 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 3,0 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 do 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 4 (analiza 

akustyczna, która została przeprowadzona na wysokości 4,0 m, dla wysokości wieży do 119,0 m). Jak 

widać z przeprowadzonej symulacji hałasowej, nie ma przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na 

obszary chronione (zabudowę mieszkalną). 

Wybrany wariant spełnia warunki uwzględniające środowisko naturalne. Zainstalowanie siłowni 

wiatrowej, składającej się tylko z jednej turbiny wiatrowej, nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych emisji hałasu i nie wprowadzą zanieczyszczeń do otoczenia. 

 

 

W załączniku 4 A  przedstawiona została analiza akustyczna, która została przeprowadzona na 

wysokości 4,0 m, dla wieży o wysokości do 84,0 m). Analiza ta wykonana została dla celów 

porównawczych, rozprzestrzeniania się hałasu na różnych wysokościach, z zachowaniem pozostałych 

parametrów, tj.: średnica wirnika, oraz moc akustyczna.  

 
 



Uzupełnienie raportu 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,” 
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Parametry techniczne uwzgl ędnione w powy ższej symulacji: 

� trzy turbiny wiatrowe każda, typu Vestas V 112 o mocy do 3,0 MW,  

� wysokość zawieszenia turbin wiatrowych na słupach nie większa niż 84,0 m n.p.t., 

� turbiny wyposażone w wirniki, każdy o średnicy do 112,0 m, 

� wysokość całkowita każdej turbiny nie większa niż 140,0 – 145,0 m n.p.t., 

� moc każdej turbiny nie większa niż 3,0 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 do 84,0 m n.p.t., 

 

 

Tab.2. Porównanie poziomów mocy akustycznej dla poszczególnych punktów pomiarowych  -  
z  uwzględnieniem rozchodzenia się poziomu hałasu na różnych wysokościach wież, tego 
samego tupu urządzenia  - Vestas V 112 (wariant alternatywny) 

  

 
Punkt 
pomiarowy 

Poziom hałasu w pkt. pomiarowym 
dB[A] mierzony na wysokości 4,0 m 

Poziom hałasu w pkt. pomiarowym 
dB[A] mierzony na wysokości 4,0 m 

          Analiza przeprowadzona na 
wysokości wieży do 119,0 m 

Analiza przeprowadzona na 
wysokości wieży do 84,0 m 

A 40,8 dB(A) 40,9 dB(A) 

B 39,4 dB(A) 39,5 dB(A) 

C 40,6 dB(A) 40,7 dB(A) 

D 38,7 dB(A) 38,8 dB(A) 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, poziomy hałasu w konkretnych punktach pomiarowych, są takie 

same, dla obu wysokości wież dla tego samego typu urządzenia wyraźnie widać, że w obu 

przypadkach nie ma przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na tereny chronione akustycznie – 

zabudowa mieszkalna. 

 
 
 
Odp.4) Przył ączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ( pole nr 15 i 16 

w rozdzielni „ Żurawia”) 

 

Na załączonej do niniejszego uzupełnienia mapie – stanowiącej załącznik nr 2 , w sposób przejrzysty 

przedstawiona została trasa przebiegu oraz długość linii kablowej, przyłączenia elektrowni do 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (pola nr 15 i 16 w rozdzielni „Żurawia”. 

 
 
 
 
 
 



Uzupełnienie raportu 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,” 
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Odp.5) Przewidywany okres i czas trwania budowy 

 
Inwestor określił, iż przewidywany czas trwania budowy, to w przybliżeniu okres ok. 4 miesięcy. 

Przedstawił również ogólny harmonogram prac, z uwzględnieniem czasu, jaki będzie potrzebny na 

wykonanie poszczególnych etapów – prac: 

• budowa dróg dojazdowych oraz placów manewrowych – ok. 3 tygodni, 

• budowa elementów infrastruktury elektrycznej (linie podziemne, stacje pomiarowe) – ok. 3 

tygodni, 

• wycinka drzew – nie jest przewidywana, 

• wykonanie fundamentów – do 2 miesięcy, 

• transport i montaż elementów wieży oraz wirnika – ok. 2 tygodni, 

• rekultywacja terenu – ok. 1 tygodnia. 

  

Oczywiście na obecnym etapie Inwestor może podać jedynie przewidywany czas trwania budowy 

przedmiotowego przedsięwzięcia, jednakże nie powianiem on zbytnio odbiegać od podanego 

w powyższym harmonogramie prac. 

 
 
 
Odp.6) Informacje dotycz ące zagadnie ń związanych z transportem materiałów 

budowlanych i elementów elektrowni 

 
 
Na obecnym etapie przedmiotowej inwestycji, trudno jest określić częstotliwość oraz ilości, a także 

rodzaje pojazdów, jakie będą wykorzystywane do transportu materiałów oraz elementów elektrowni. 

Z całą pewnością będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. 

Działania krótkoterminowe zaistnieją jedynie na etapie budowy i likwidacji inwestycji, spowodują 

chwilowe zmiany w środowisku przyrodniczym i ustąpią po zakończeniu tychże etapów. 

 

Przy zalewaniu fundamentu w przeliczeniu na jedną turbinę, zakłada się, iż potrzeba będzie ok. 

60 pojazdów ciężarowych z betoniarką. Więc dla jednego dnia można określić częstotliwość 

przejazdów. Natomiast dla reszty okresu budowy nie ma możliwości oszacowania dokładnej 

częstotliwości przejazdów. 

Rodzaje i szacunkowa ilo ść  pojazdów bior ących udział w budowie jednej turbiny:  

• koparka - ok. 2 sztuk, 

•  samochód ciężarowy – betoniarka około kilkadziesiąt  wyjazdów (ilość sztuk zależna od 

Inwestora),  

• wywrotka około kilkadziesiąt wyjazdów (ilość sztuk zależna od Inwestora) 



Uzupełnienie raportu 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,” 
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• dźwig - ok. 2 sztuki, 

• spychacz – ok. 2 sztuki, 

• samochody ciężarowe transportu ciężkiego ponadgabarytowego około kilka sztuk. 

Dokładniejsze informacje dotyczące częstotliwości przejazdów oraz ilości i rodzajów pojazdów są na 

tym etapie nie możliwe do określenia. 


