Opracowanie

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
FARMY WIATROWEJ >ŻUROMIN FW2<
W GMINACH KUCZBORK-OSADA I ŻUROMIN
(pow. żuromiński, woj. mazowieckie)
Zleceniodawca

Grupa PEP- Farma Wiatrowa 2 Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 169
02-952 Warszawa

Umowa

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zespół autorski
dr inż. Tomasz Andrzejewski
(akustyka)

mgr Monika Markowska
(oprac. kartograficzne i fotograficzne)

Kierownik zespołu

dr hab. Maciej Przewoźniak
(ochrona przyrody i krajobrazu, prawo, synteza)

mgr Ewa Sawon
(fizjografia)

mgr Andrzej Winiarski
(sozologia)

mgr inż. Krzysztof Kajzer
Monitoring
środowiska

(ornitologia)

mgr inż. Bartłomiej Popczyk
(chiropterologia)

Gdańsk, sierpień 2010

Egz. nr

2

proeko

Spis treści:
1. PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES OPRACOWANIA ............................................ 5
2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ..................................................... 10
2.1. Planowane przedsięwzięcie – wariant podstawowy..................................... 10
2.2. Warianty przedsięwzięcia ............................................................................ 14
2.3. Rozwiązania chroniące środowisko w wariancie przedsięwzięcia
wybranym do realizacji – wariant najkorzystniejszy dla środowiska. ........... 17
2.4. Warunki użytkowania terenu w fazach budowy i eksploatacji
przedsięwzięcia ........................................................................................... 18
3. STRUKTURA I ANTROPIZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W
REJONIE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA .................................................... 19
3.1. Położenie regionalne ................................................................................... 19
3.2. Struktura środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin i
jego bezpośredniego otoczenia ................................................................... 19
3.2.1. Środowisko abiotyczne ..................................................................... 19
3.2.2. Środowisko biotyczne ....................................................................... 21
3.2.2.1. Szata roślinna ............................................................................ 21
3.2.2.3. Fauna – ogólna charakterystyka................................................ 21
3.2.3. Monitoring ornitologiczny .................................................................. 22
3.2.3.1. Metodyka monitoringu ............................................................... 22
3.2.3.2. Podsumowanie wyników monitoringu ........................................ 25
3.2.4. Monitoring chiropterologiczny ........................................................... 42
3.2.5. Procesy przyrodnicze i powiązania przyrodnicze obszaru
lokalizacji przedsięwzięcia z otoczeniem .......................................... 51
3.3. Diagnoza stanu antropizacji środowiska ...................................................... 52
4. FORMY OCHRONY PRZYRODY W REJONIE LOKALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA ............................................................................................ 55
4.1. Teren lokalizacji przedsięwzięcia ................................................................. 55
4.2. Regionalne otoczenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia ............................. 55
5. OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O
OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ INNEGO
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REJONIE LOKALIZACJI
ELEKTROWNI ..................................................................................................... 62
6. OCENA ODDZIAŁYWANIA WYBRANEGO DO REALIZACJI WARIANTU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ............................................................ 64
6.1. Etap budowy ................................................................................................ 64
6.1.1. Środowisko abiotyczne ..................................................................... 64
6.1.2. Środowisko biotyczne ....................................................................... 66
6.1.3. Odpady ............................................................................................. 67
6.1.4. Dobra materialne i dobra kultury ....................................................... 68
6.1.5. Zdrowie ludzi ..................................................................................... 69
6.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia ............................................................... 69
6.2.1. Oddziaływanie na środowisko abiotyczne ......................................... 69
6.2.2. Oddziaływanie na roślinność ............................................................ 70
2

3

proeko

6.2.3. Oddziaływanie na faunę .................................................................... 70
6.2.3.1. Wprowadzenie ........................................................................... 70
6.2.3.2. Ptaki .......................................................................................... 71
6.2.3.3. Nietoperze ................................................................................. 74
6.2.3.4. Inne zwierzęta ........................................................................... 76
6.2.4. Odpady ............................................................................................. 77
6.2.5. Oddziaływanie na warunki akustyczne ............................................. 79
6.2.6. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych w zakresie emisji
infradźwięków ................................................................................... 85
6.2.7. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych i infrastruktury
towarzyszącej w zakresie emisji promieniowania
elektromagnetycznego ...................................................................... 86
6.2.8. Oddziaływanie na krajobraz .............................................................. 89
6.2.9. Dobra materialne i dobra kultury ..................................................... 108
6.2.10. Zdrowie ludzi .................................................................................. 108
6.3. Etap likwidacji elektrowni ........................................................................... 109
7. DIAGNOZA POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM
ODDZIAŁYWAŃ TRASGRANICZNYCH ORAZ OPIS ZASTOSOWANYCH
METOD PROGNOZOWANIA ............................................................................ 111
7.1. Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia .............................. 111
7.2. Oddziaływania wynikające z użytkowania zasobów naturalnych ............... 112
7.3. Oddziaływania związane z likwidacją lub ograniczeniem dostępu do
zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego ..................................... 112
7.4. Oddziaływania związane z potencjalnym zanieczyszczeniem
środowiska ................................................................................................. 113
7.5. Obszary ograniczonego użytkowania ........................................................ 113
7.6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko ........................................... 113
7.7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii ...................................................... 113
7.8. Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ................................................... 114
7.9. Ocena oddziaływania skumulowanego ...................................................... 117
7.9.1. Efekt kumulowania się oddziaływań środowiskowych Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< ............................................................. 117
7.9.2. Ocena efektu skumulowanego oddziaływania na środowisko
Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< i elektrowni wiatrowych w
jego sąsiedztwie.............................................................................. 118
7.10. Opis metod prognozowania ...................................................................... 121
8. OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA PRAWNE FORMY
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU......................................................... 122
8.1. Terytorialne formy ochrony przyrody ......................................................... 122
8.2. Indywidualne formy ochrony przyrody ....................................................... 128
Pomniki przyrody. ................................................................................. 128
Użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe...................... 128
8.2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ......................................................... 129
8.3. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ....................................................... 129
3

4

proeko

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIA „ZIELONE PŁUCA
POLSKI”............................................................................................................. 130
10. PROPONOWANE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB
ZMNIEJSZENIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ .................................................................. 131
11. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM I DOTYCHCZASOWE
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ...................................................... 135
12. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO .......................................................... 138
13. WYKAZ TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO
OPRACOWUJĄC RAPORT ............................................................................... 140
14. SYNTEZA - WNIOSKI DLA INWESTORA ORAZ DLA ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ................................................................ 141
15. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA
RAPORTU ......................................................................................................... 150
16. STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM............... 158
Spis rysunków ......................................................................................................... 155
Spis fotografii .......................................................................................................... 155
Załączniki tekstowe:
1. Postanowienie Wójta Gminy Kuczbork-Osada o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy elektrowni wiatrowych „Żuromin FW2” oraz o zakresie raportu o
oddziaływaniu na środowisko.
2. Opinia (postanowienie) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej farmy
elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2<.
3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Żurominie o potrzebie przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na
środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla farmy
elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2<.

Załącznik kartograficzny:
Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin – raport o
oddziaływaniu na środowisko (1:10.000).

4

5

1.

proeko

PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w
gminach Kuczbork-Osada i Żuromin wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej
się z do 29 elektrowni wiatrowych, o łącznej nominalnej mocy do 87 MW. Elektrownie
zlokalizowane będą w obrębach geodezyjnych Gościszka, Kuczbork, Olszewko,
Zielona w gminie Kuczbork-Osada oraz Cierpigórz, Kliczewo Duże, Kosewo i
Sadowo, w gminie Żuromin (rys. 1).
Raport sporządzono, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn.
zmian.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004,
Nr 257 poz. 2573, zm. Dz. U. 2005, Nr 92, poz. 769 oraz Dz. U. z 2007, Nr 121, poz.
840) przedsięwzięcie p.n. „Farma Wiatrowa >Żuromin FW2<” w gminach KuczborkOsada i Żuromin, w tym instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o
całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, należy do kategorii obiektów mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym
przedsięwzięcie musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jego
realizacji.
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin wydał Wójt Gminy
Kuczbork-Osada (załącznik 1), po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie (załącznik 2) i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żurominie (załącznik 3).
Zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227):
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;
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3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia;
5) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i
krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-i
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko:
a) określenie założeń do:
–
–

ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w
szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru,
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ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć
polegających na budowie drogi krajowej;
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych
z planowanym
przedsięwzięciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do każdego elementu raportu;
19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane
oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru.
3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko,
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru,
na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.
5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi
dostępnymi technikami.
6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania
oraz likwidacji.

„Raport o oddziaływaniu na środowisko Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w
gminach Kuczbork-Osada i Żuromin” obejmuje problematykę określoną w
przytoczonym powyżej art. 66. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz.
1227), z uwzględnieniem wymogów zawartych w postanowieniu Wójta Gminy
Kuczbork-Osada (załącznik 1).
„Raport...” został opracowany na podstawie:


materiałów projektowych dostarczonych przez Zleceniodawcę – Grupa PEP –
Farma Wiatrowa 2 Sp. z o.o. w Warszawie;



materiałów opracowanych w ramach procedury sporządzania „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych
Żuromin FW2 położonego w miejscowościach: Kliczewo Małe, Kosewo, Sadowo,
8
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gmina Żuromin” i „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
części gminy Kuczbork Osada - tereny elektrowni wiatrowych”:
 „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe obszaru planowanego zespołu
elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2 < (gmina Żuromin, powiat żuromiński,
woj. mazowieckie)” (2009);
 „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe obszaru planowanego zespołu
elektrowni wiatrowych >Żuromin II<” (2008);
 „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe obszaru planowanego zespołu
elektrowni wiatrowych >Żuromin PEP<” (2008);
 „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych
Żuromin FW2 położonego w miejscowościach: Kliczewo Małe, Kosewo,
Sadowo, gmina Żuromin (pow. żuromiński, woj. mazowieckie)” (2009)
 „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu części gminy Kuczbork Osada tereny elektrowni wiatrowych (pow. żuromiński, woj. mazowieckie)” (2009)


monitoringu środowiska terenów planowanego zespołu elektrowni wiatrowych,
obejmującego:
 „Raport końcowy dotyczący prognozy oddziaływania farmy wiatrowej Grupa
PEP – Farma Wiatrowa 2 na awifaunę na podstawie wyników rocznego
monitoringu ornitologicznego” (Kajzer 2010);
 „Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni
wiatrowych Grupę PEP – Farma Wiatrowa 2 na terenie gmin Żuromin i
Kuczbork-Osada” na gatunki nietoperzy ujęte w Dyrektywie „Siedliskowej” UE
oraz chronionych na mocy prawa krajowego” (Popczyk 2009);



rozpoznania
terenowego
w zakresie
problematyki
sozologicznej i krajobrazowej, przeprowadzonego w 2009 r.;



materiałów archiwalnych BPiWP „PROEKO” w Gdańsku;



materiałów publikowanych dotyczących
oddziaływania na środowisko;



materiałów publikowanych dotyczących terenu lokalizacji przedsięwzięcia i jego
regionalnego otoczenia;

zagadnień

ekofizjograficznej,

metodycznych

ocen



prawa powszechnego i miejscowego ochrony środowiska.
Wykaz źródeł w postaci materiałów publikowanych, archiwalnych i aktów
prawnych, na podstawie których opracowano „Raport...”, zawiera rozdz. 15.
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proeko

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Planowane przedsięwzięcie – wariant podstawowy
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< o
łącznej maksymalnej mocy do 87 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którą
tworzyć będą następujące, podstawowe elementy (zał. kartogr.):
1) maksymalnie do 29 elektrowni wiatrowych,
2) połączenia podziemnymi kablami energetyczno–światłowodowymi średniego
napięcia planowanych elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową
Głównego Punktu Zasilania (GPZ) zlokalizowaną poza terenem lokalizacji
przedsięwzięcia;
3) wewnętrzne drogi dojazdowe do elektrowni wiatrowych.
Elektrownie wiatrowe będą spełniać następujące parametry:
1) maksymalna moc do 3 MW każda,
2) maksymalna, całkowita wysokość w stanie wzniesionego skrzydła do 176 m,
3) maksymalna moc akustyczna na poziomie, który nie spowoduje przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami prawa ochrony
środowiska, na granicy obszarów zabudowy mieszkaniowej lub innej
przeznaczonej na stały pobyt ludzi oraz na granicy takich obszarów
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
4) oznakowanie przeszkody lotniczej (zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5
pasów, o jednakowej szerokości, prostopadłych do osi śmigła, pokrywających 1/3
długości śmigła – 3 pasy czerwone lub pomarańczowe i 2 białe),
5) konstrukcja elektrowni w kolorze niekontrastującym z otoczeniem (ujednolicona
kolorystyka całej farmy elektrowni wiatrowych).
Farma wiatrowa „Żuromin FW2” zlokalizowana będzie w dwóch gminach.
Większa część inwestycji (tj. 18 elektrowni wiatrowych, drogi dojazdowe, podziemne
sieci światłowodowe i energetyczne średniego napięcia) zlokalizowana będzie w
Gminie Kuczbork-Osada, (obręby geodezyjne Gościszka, Kuczbork, Olszewko,
Zielona). Mniejsza część inwestycji (tj. 11 elektrowni wiatrowych, drogi dojazdowe,
podziemne sieci światłowodowe i energetyczne średniego napięcia) zlokalizowana
będzie w Gminie Żuromin, (obręby geodezyjne Cierpigórz, Kliczewo Duże, Kosewo i
Sadowo).
Budowa Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin
jest zgodna z:
 „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji
elektrowni wiatrowych Żuromin FW2 położonego w miejscowościach: Kliczewo
Małe, Kosewo, Sadowo, gmina Żuromin”;
 „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu części gminy
Kuczbork Osada - tereny elektrowni wiatrowych”
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego procedury
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
przeznaczonego pod lokalizację Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< zostały
upublicznione. Dla projektów planów sporządzone zostały prognozy (wrzesień 2009 i
grudzień 2009 r.).
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Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< wraz ze strefą oddziaływania obejmuje działki
geodezyjne wymienione w tabeli 1.
Zestawienie powierzchni terenów, które zajęte zostaną pod realizację elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zawiera tabela 2.
Tabela 1 Numery działek geodezyjnych lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< wraz ze strefą oddziaływania akustycznego
Gmina
KuczborkOsada

Obręb
geodezyjny
Gościszka

Kuczbork

Olszewko

Zielona

Żuromin

Kliczewo
Małe

Numery działek
638;639;640;
7;14;16;17;18;19;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;75/2;
88;89;90;91;92;93;94;95;112/1;197;198;199;200;201/1;201/3;
201/4;201/5;202;203;204;205;206;207;208;209;210;211;212;
213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;
227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;
241;242;243/1;243/2;244;245;246;247;248;249;250;251;252;
253;254;255;256;257;258;259;260;261/1;261/2;261/3;261/4;
262;263;264;265;266;267;268;269/1;269/2;269/4;269/5;270;
271;272/1;272/2;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;
283;284;285;286/1;286/2;287/2;288/2;288/3;288/4;288/5;289;
290;291/1;291/2;292/1;292/2;293;294/1;294/2;295;296;297;
298;299;300;301;302;304/2;307;308;310/2;311;312;313;314;
315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325/1;325/3;325/4;
326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;
340;385;386;387;395;396;397;398;399;400;401;402/1;402/2;
403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;416;417;
418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428/1;428/2;429;
430;431/1;431/2;432;433;434;435;436;437/1;437/2;438;439/1;
439/2;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;
452;453;456;457;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;
478;580;582/4;591;592;593;594;595;598/1;598/2;599;600;602;
603;618;619;759;760;773; 774;
1;2;3;4;5;6/1;6/2;7;8/1;8/2;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;
21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;60;96;97;98;99;101;
102;103;104;
640;708;714;739;743;744;761;762;763;765/2;765/5;766;767;
768;787;788;789;790;791;792;794;795;796;798;799;800;801;
807;814;815;816;817;818;819;820;821;822;824;825;826;827;
828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;
842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;
856;857;858/1;858/2;859/1;859/2;860;861;862;863;864;865;
866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;
880;881;882;883;884;885/1;885/2;886;887/1;887/2;888/1;
888/2;889;890;891;892;893/1;894;895;896;897;898;899;900;
901;902;903;904;905/1;906;907;908;909;910;911;912;913;
914;915;916;917;918;919;920;921;922;924;925;926;927;928;
929;930;931;932;933;934/1;934/2;935;937/1;937/2;938/1;
938/2;939;941/32;942;943;944;946/1;946/2;946/3;947;949;
950;951;952;953/1;953/2;954;955;956;957;958;959;960;961/1;
961/2;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974
975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986; 987;988;
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;
24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;
44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;
64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;
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84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;
102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;
116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129;
130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;
144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;157;158;
159;160;161;162;163;164;165/1;165/2;166;167;168;169;170;
171;172;173;174;178;181;182;183;184;185;186;187;188;189;
190;191;192;193;194;195;196;201/5;202;203;204;205;206;
207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;
221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;
235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;246;247;248;249/1
249/2;250;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;
262;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;
276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;
290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;
304;305;306;307;308;309;310;311;312/1;312/2;313;314;315;
316;317;318;319;320;321/1;321/2;322;323;324;325;326;327;
328;329;330;331;332;333;334;335;336;425;427;428;429;430;
431;432;433;434;435;
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20(20/1i20/2);
21(21/1i21/2);22(22/1i22/2);34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;
45;48(48/1i48/2);49;50(50/1i50/2);51(51/1i51/2);52(52/1i52/2);
53(53/1i53/2);54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;
69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81(81/1i81/2);82(82/1i82/
2);83;84(84/1i84/2);85(85/1i85/2);86(86/1i86/2);87;88;89;90/1;
90/2;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;181/2;182;183;184;1
85;186;187;188;189;190;191;192;193;278;279;280;281;282;
290; 291;333;334;335;336;337;338;339;340;
34/4;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;46/2;47;48;49;50;51; 96;
125;126;127;128;129;130;131;

Źródło: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tabela 2 Zestawienie powierzchni terenów przewidzianych pod lokalizację Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2<
L.p.
1
2

Powierzchnia
Uwagi
[ha]
4,35
29 elektrowni wiatrowych – głównie
powierzchnia wg założeń
fundamenty żelbetowe i place montażowe
do projektu MPZP
szerokość dróg w liniach
Drogi dojazdowe (długość ok. 8000 m)
4
rozgraniczających min 5 m
(szerokość nawierzchni
utwardzonych ok. 4 m)
Razem
8,35
Projektowane użytkowanie terenu

Źródło: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod lokalizację Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< (elektrownie wiatrowe i ich place montażowe oraz wewnętrzne drogi
dojazdowe) wyniesie ok. 8,35 ha.
Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się ułożenie linii kablowych
(podziemnych) energetyczno-światłowodowych łączących poszczególne elektrownie
między sobą i ze stacją elektroenergetyczną SN/WN. W obrębie terenów (wykopów)
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przeznaczonych pod ułożenie kabli elektroenergetycznych i światłowodów,
docelowo, przewiduje się rekultywację i przywrócenie rolniczego użytkowania ziemi.
Teren lokalizacji przedsięwzięcia użytkowany jest przede wszystkim rolniczo. Na
terenach bezpośrednio przeznaczonych pod lokalizację elektrowni i w pasach terenu
przeznaczonych pod nowe drogi dojazdowe, place i drogi montażowe, występują
pola uprawne. W otoczeniu terenu lokalizacji przedsięwzięcia wśród pól niewielkie
powierzchnie zajmują zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne i śródpolne, łąki i
pastwiska, roślinność lądowo – wodna, zieleń cmentarna, szpalery drzew, roślinność
segetalna i ruderalna (zob. rozdz. 3.2.2.1.).
W otoczeniu występują tereny zainwestowane, w tym tereny zwartej zabudowy wsi.
Rodzaj technologii
Energia elektryczna, produkowana w wyniku wykorzystania energii kinetycznej
wiatru w do 29 elektrowniach wiatrowych, o łącznej mocy do 87 MW, doziemnymi
kablami elektroenergetycznymi przesłana zostanie do stacji transformatorowej
SN/WN (zlokalizowanej poza terenem planowanego przedsięwzięcia). Planowane
przedsięwzięcie nie obejmuje swoim zakresem przyłącza do krajowego systemu
energetycznego.
Tereny posadowienia elektrowni wiatrowych oraz dróg dojazdowych i placów
montażowych zostaną rozpoznane badaniami geotechnicznymi gruntu.
Montaż elektrowni realizowany będzie w miejscach ich posadowienia, z gotowych
elementów (odcinki wieży, śmigła, gondola), przy pomocy dźwigu. Waga elektrowni
wynosi ok. 350 ton. Elektrownie posadowione będą na monolitycznych, żelbetowych
fundamentach.
Elektrownie wiatrowe połączone będą ze stacją transformatorową podziemnymi
liniami kablowymi średniego napięcia (SN), układanymi w wykopach o głębokości 1,3 m
w obrębie użytków rolnych i 1,1 m na pozostałych terenach (pas drogowy, itp.) oraz o
szerokości 50-80 cm. Kable światłowodowe, umieszczane obok kabli średniego
napięcia, tworzyć będą sieć teleinformatyczną, wykorzystywaną do bieżącego,
bezobsługowego nadzoru nad eksploatacją farmy wiatrowej, a także do wymiany
danych i informacji pomiędzy poszczególnymi elektrowniami wiatrowymi, stacja
transformatorową a także systemem dyspozytorskim lokalnego dystrybutora energii.
Projektowane drogi wewnętrzne, powiązane z lokalnymi drogami publicznymi,
umożliwią dojazd do poszczególnych elektrowni wiatrowych i stacji transformatorowej
służbom techniczno – serwisowym. Drogi będą miały powierzchnię utwardzaną, w
pasie o szerokości min. 4 m.
Planowany jest ok. 25 letni okres eksploatacji elektrowni wiatrowych. Farma
wiatrowa pracować będzie w systemie bezobsługowym, przy wykorzystaniu zdalnego
systemu nadzoru i sterowania.
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiałów, paliw oraz energii
Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< w okresie eksploatacji nie będzie
wykorzystywać wody i innych surowców oraz materiałów i paliw. Zespół będzie
wykorzystywać wyłącznie energię kinetyczną wiatru oraz niewielkie ilości energii
elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania stacji transformatorowej SN/WN i
przeszkodowego oświetlenia elektrowni.
Na etapie budowy analizowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywało
zróżnicowane ilości surowców, materiałów, paliw i energii. Dotyczyć to będzie
1
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głównie wykorzystania kruszywa i wody do betonu na fundamenty, wody do celów
socjalno-bytowych ekip budowlanych, paliw do sprzętu budowlanego oraz do obsługi
transportu (zob. rozdz. 7.2.).
Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Zespół elektrowni wiatrowych funkcjonuje bezobsługowo i nie wymaga budowy
zaplecza socjalnego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (brak poboru wody
i odprowadzania ścieków), z wyjątkiem systemu kanalizacji deszczowej na terenie
stacji transformatorowej.
Zespół elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2< będzie źródłem:
 hałasu emitowanego do środowiska - emisję energii akustycznej do otoczenia
spowodują praca rotora i obrót śmigieł elektrowni; planowane elektrownie wiatrowe
to źródła o dużej mocy akustycznej, które spowodują okresowe zmiany klimatu
akustycznego na obszarze o znacznej powierzchni, ale w zakresie dopuszczalnych
norm w otoczeniu obiektów stałego pobytu ludzi (zob. rozdz. 6.2.5.);
 infradźwięków na niskim poziomie, poniżej wartości mogących wpływać na
zdrowie ludzi (zob. rozdz. 6.2.6.);
 promieniowania elektromagnetycznego ze stacji transformatorowej SN/WN –
obejmie ono tereny wygrodzone, w bezpiecznej odległości od terenów
zabudowanych, co zapewni spełnienie norm prawnych w tym zakresie;
 powstawania odpadów (zob. rozdz. 6.2.4.).
Ponadto, poza dostawą substancji (odpady) i emisją energii (hałas, infradźwięki,
promieniowanie elektromagnetyczne), Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< w gminach
Kuczbork-Osada i Żuromin spowoduje:
 likwidację pokrywy glebowej i roślinności agrocenoz na etapie budowy (zob.
rozdz. 6.1.1. i 6.1.2.);
 lokalne ograniczenie infiltracji wody opadowej do gruntu – woda ta spłynie po
powierzchni fundamentów oraz po nawierzchni dróg wewnętrznych i wsiąknie do
gruntu w bezpośrednim ich sąsiedztwie; wody opadowe ze stacji transformatorowej
odprowadzane będą do gruntu po podczyszczeniu (zob. rozdz. 6.2.1.)
 potencjalne oddziaływanie na ptaki i nietoperze (zob. rozdz. 6.2.3.);
 oddziaływanie na walory fizjonomiczne krajobrazu terenu lokalizacji
przedsięwzięcia i jego otoczenia (zob. rozdz. 6.2.8.).
2.2. Warianty przedsięwzięcia
Oprócz opisanego w rozdz. 2.1. wariantu podstawowego przedsięwzięcia,
rozpatrywano następujące warianty:


wariant niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy);



wariant różniący się od podstawowego liczbą i rozmieszczeniem planowanych
elektrowni (rys. 2).
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Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia - 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).
Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynęłoby na środowisko lokalne –
pozostałoby ono w stanie nienaruszonym. 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.
Zaniechanie budowy planowanego zespołu elektrowni wiatrowych byłoby
niezgodne z polityką ochrony atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu w skali
globalnej oraz polityką energetyczną Polski (zob. rozdz. 2.3.), w tym z postulatem
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię w Polsce i wzrostu wykorzystania
energii odnawialnej.

Wariant alternatywny
Pierwotnie rozważano lokalizację 31 elektrowni wiatrowych w odmiennym
rozstawieniu (rys. 2a). Realizacja tego wariantu wymagałaby zajęcia nowych terenów
pod inwestycję (w tym pod posadowienie samych elektrowni, placów montażowych
oraz pod realizację nowych odcinków dróg dojazdowych).
W ostatecznym wariancie zrezygnowano z dwóch lokalizacji elektrowni wiatrowych
(ograniczając ich liczbę do 29 – rys. 2b) oraz zmodyfikowano rozstawienie pozostałych
turbin.
Wariantowanie przeprowadzone zostało z uwzględnieniem zaleceń zawartych w:


„Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym obszaru planowanego zespołu
elektrowni wiatrowych >Żuromin PEP<” (2008);



„Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym obszaru planowanego zespołu
elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2 < (gmina Żuromin, powiat żuromiński, woj.
mazowieckie)” (2009);



„Raporcie końcowym dotyczącym prognozy oddziaływania farmy wiatrowej Grupa
PEP – Farma Wiatrowa 2 na awifaunę na podstawie wyników rocznego
monitoringu ornitologicznego” (Kajzer 2010);



„Ocenie wpływu planowanego przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni
wiatrowych Grupę PEP – Farma Wiatrowa 2 na terenie gmin Żuromin i KuczborkOsada” na gatunki nietoperzy ujęte w Dyrektywie „Siedliskowej” UE oraz
chronionych na mocy prawa krajowego” (Popczyk 2009);
Rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do wariantu podstawowego,
dopuszczającego lokalizację 29 elektrowni wiatrowych, byłoby dalsze ograniczenie
liczby elektrowni lub rezygnacja z ich lokalizacji w rejonie Żuromina. W aspekcie
lokalnej ochrony środowiska korzystniejsza jest lokalizacja mniejszej liczby
elektrowni. W aspekcie globalnym korzystna jest z kolei lokalizacja, jak największej
liczby źródeł tzw. „czystej energii”, do których należą elektrownie wiatrowe.
Z informacji dostarczonych przez inwestora wynika, ze w trakcie dalszych prac
inwestycyjnych, w uzasadnionych przypadkach (np. na etapie badań geologicznych),
mogą ulec nieznacznie zmianie (do 30 metrów) lokalizacje posadowienia turbin.
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Zgodnie z wnioskami z monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2010), na podstawie
mapy waloryzującej siedliska pod kątem atrakcyjności dla ptaków można dopuścić
do takich przesunięć z kilkoma zastrzeżeniami, aby:


turbiny nr 2 nie przesuwać w kierunku północnym;



turbiny nr 12 nie przesuwać w kierunku zachodnim;



turbiny nr 5 nie przesuwać w kierunku północnym i północno-wschodnim;



turbin nr 8 i 11 nie przesuwać w kierunkach wschodnich;



turbin nr 19 i 20 nie przesuwać w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim;



turbiny nr 26 nie przesuwać w kierunku północno-wschodnim;



turbiny nr 34 nie przesuwać w kierunku południowym i południowo-wschodnim.
Ewentualna zmiana wysokości turbin (podwyższenie o kilka metrów), o ile
wysokość całkowita turbin nie przekroczy 180 m, nie będzie miała wpływu na wyniki
zawarte w monitoringu ornitologicznym (Kajzer 2010). Wynika to z zastosowanej
metodyki monitoringu, czyli przyjęciem dla strefy kolizyjnej buforu 10 m w górnym
zakresie wysokości.

2.3. Rozwiązania chroniące środowisko w wariancie przedsięwzięcia
wybranym do realizacji – wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
Elektrownie wiatrowe stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie,
dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku
emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i pyłów, co powoduje korzystne skutki
środowiskowe w skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, lepsze
warunki aerosanitarne życia ludzi) po globalną (ograniczenie klimatycznych i
pochodnych skutków efektu cieplarnianego). Zastosowanie odnawialnych źródeł
energii jest zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego, konstytucyjnie
obowiązującego w Polsce i wymagane zobowiązaniami międzynarodowymi Polski,
zwłaszcza wynikającymi z członkostwa w Unii Europejskiej i z ratyfikowania przez
Polskę Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o Przeciwdziałaniu Zmianom
Klimatu oraz tzw. Protokołu z Kioto.
W trakcie dotychczasowych prac planistycznych i projektowych zespołu
elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2< zastosowano m.in. następujące rozwiązania
chroniące środowisko:
1) lokalizacja elektrowni wiatrowych i stacji transformatorowej:
– w oddaleniu od obiektów mieszkalnych pozwalającym na eliminację
zagrożenia oddziaływania na ludzi ponadnormatywnego poziomu hałasu
emitowanego przez elektrownie wiatrowe, a także oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego ze stacji transformatorowej;
– na terenach użytkowanych rolniczo, pozbawionych istotnych walorów
ekologicznych, w szczególności w oddaleniu od lasów, podmokłości i innych
terenów atrakcyjnych dla ptaków i nietoperzy;
– przeprowadzenie badań geotechnicznych terenu przeznaczonego na
posadowienie obiektów budowlanych;
2) zastosowanie jednolitej, niekontrastującej z otoczeniem kolorystyki konstrukcji
elektrowni, w celu ograniczenia oddziaływania na krajobraz, w tym zastosowanie
zielonego cieniowania dolnych części wież elektrowni;
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3) zastosowanie kabli podziemnych między poszczególnymi elektrowniami, co
wpłynie na zminimalizowanie oddziaływania na krajobraz; podziemne ułożenie
linii nie będzie miało też wpływu na dotychczasowe użytkowanie nieruchomości,
ponieważ linie kablowe układane będą poniżej głębokości, do jakiej użytkuje się
pola uprawne w ramach prac rolnych; zminimalizuje to również ryzyko kolizji
ptaków, dla których napowietrzne linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie,
4) odbiór i utylizacja odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych (np. oleje
przekładniowe) przez specjalistyczne służby, zgodnie z warunkami wynikającymi
z ustawy o odpadach,
5) wyposażenie stacji transformatorowej w misy olejowe minimalizujące ryzyko
wycieku oleju transformatorowego do środowiska,
6) zastosowanie cylindrycznych wież pełnościennych, które w przeciwieństwie do
wież kratowych (inaczej zwanych wieżami o konstrukcji kratownicowej) nie dają
ptakom możliwości gniazdowania, a co za tym idzie nie przyciągają ich
dodatkowo w okolice elektrowni wiatrowych;
7) zastosowanie wyższych turbin, aby strefa poniżej śmigieł, najczęściej
wykorzystywana przez ptaki i nietoperze, miała zasięg minimum 50 m n.p.t,
8) ustawienie turbin w dużych odległościach między sobą, co ok. 400-500 m, w celu
ograniczenia ryzyka kolizji ze zwierzętami fruwającymi.
2.4. Warunki użytkowania terenu w fazach budowy i eksploatacji
przedsięwzięcia
W ramach planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy, w pierwszej
kolejności wykonane zostaną drogi dojazdowe do poszczególnych elektrowni (tj.
niwelacje terenu, nawiezienie materiału i ukształtowanie profilu drogi). 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 lokalizacje
elektrowni i w obrębie placów montażowych, a następnie wykopy pod fundamenty
elektrowni wiatrowych. 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 i
drogi dojazdowe do nich.
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STRUKTURA I ANTROPIZACJA ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO W REJONIE LOKALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Położenie regionalne
Teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i
Żuromin, wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (1998), położony
jest w obrębie mezoregionu Równina Raciąska, należącego do makroregionu Niziny
Północnomazowieckiej.
Równina Raciąska obejmuje obszar położony na przedpolu zasięgu ostatniego
zlodowacenia, na szlaku odpływu wód glacjalnych, który powtarza górna Wkra i jej
dopływ Raciążnica. Dolina rzeki Wkry w okresie plejstoceńskim była doliną
marginalną. Obecnie jest to dolina o charakterze przełomowym, która wcięła się w
pas Wzniesień Mławskich1.
Dolina rzeki Wkry oddziela równinną wysoczyznę morenową od równiny
sandrowej. Monotonną rzeźbę terenu urozmaicają moreny czołowe i zagłębienia
wytopiskowe. Powierzchnia Równiny Raciąskiej pokryta jest piaskami, spod których
miejscami odsłaniają się gliny morenowe.
Środowisko przyrodnicze Równiny Raciąskiej jest w znacznym stopniu
zantropizowane. Antropizacja środowiska związana jest przede wszystkim z
wielowiekowym użytkowaniem rolniczym terenu, z rozwojem sieci osadniczej oraz z
gospodarczym charakterem lasów.

3.2. Struktura środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin i jego
bezpośredniego otoczenia
3.2.1. Środowisko abiotyczne
Rzeźba terenu
Teren lokalizacji przedsięwzięcia w przewadze położony jest w obrębie
wysoczyzny morenowej.
Rzeźba terenu jest słabo zróżnicowana, z lokalnymi wzniesieniami i słabo
wykształconymi obniżeniami dolinnymi, wykorzystywanymi przez niewielkie cieki i
zbiorniki wodne (w zachodniej i południowo-wschodniej części obszaru).
Teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< położony jest w przewadze na
wysokości ok. 130 – 135 m n.p.m. Najwyżej wyniesione fragmenty terenu osiągają
wysokość 137,5 m n.p.m. Najniżej położone są dna obniżeń dolinnych (ok. 127.5 m
n.p.m.).
Na obszarze opracowania dominują spadki z zakresu 0-5%. W północnej części
obszaru (rejon niewielkiego wzniesienia – 141,86 m n.p.m.) oraz w części wschodniej
występują spadki z zakresu 5-8% (zał. kartogr. 1).
Utwory geologiczne. Pod względem geologicznym teren lokalizacji przedsięwzięcia
położony jest w obrębie jednostki geologicznej zwanej Niecką Mazowiecką. Jest to
obszar, na którym na podłożu kredowym występują osady trzeciorzędowe, natomiast
1

„Program ochrony środowiska powiatu żuromińskiego 2004 - 2011”, 2004.
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wyżej zalega pokrywa osadów czwartorzędowych, głównie plejstoceńskich, w dolinach –
utwory holoceńskie. Przypowierzchniowo występują piaski o zróżnicowanej granulacji, z
domieszką piasków gliniastych i lokalnie gliny piaszczyste.
Pod względem hydrograficznym teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< położony jest w zlewni Narwi i jej dopływu, rzeki Wkry, do której odprowadzane są
wody powierzchniowe. W rejonie terenu lokalizacji przedsięwzięcia, w dnach
występujących tu dolinnych obniżeń terenu przepływają cieki, stanowiące dopływy Wkry
i odbierające wody z systemów rowów melioracyjnych. Lokalnie w obniżeniach
dolinnych występują niewielkie zbiorniki wodne i podmokłości.
Na obszarze opracowania dominujące znaczenie mają czwartorzędowe poziomy
wodonośne. Warunki hydrogeologiczne na tym terenie są określane jako na ogół
korzystne pod względem zaopatrzenia w wodę. Strop utworów wodonośnych
występuje przeważnie na głębokości od kilkunastu do 100 m p.p.t. Miąższość
utworów wodonośnych wynosi kilkanaście metrów („Program ochrony środowiska
powiatu żuromińskiego 2004 - 2011”, 2004). Pierwszy przypowierzchniowy użytkowy
poziom wodonośny o miąższości kilku metrów zalega na głębokości kilku, rzadziej
kilkunastu metrów. Jest on narażony na skażenie zanieczyszczeniami z powierzchni. Z
tego poziomu czerpią wodę pojedyncze studnie kopane, znajdujące się poza zasięgiem
wodociągów zbiorowych. Zasadniczy poziom wodonośny występuje na głębokości
kilkudziesięciu metrów i ujmowany jest przez studnie głębinowe wykorzystywane dla
potrzeb m.in. zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ujmowane warstwy wodonośne
zasadniczego poziomu posiadają w większości dobrą lub średnią izolację od
powierzchni na przeważającym obszarze gminy.
Teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest w granicach Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 214 „Zbiornik Działdowo” i Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 215 „Subniecka Warszawska”.
Gleby. W rejonie terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< dominują
gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne oraz gleby bielicowe i pseudobielicowe
Miejscami występują czarne ziemie zdegradowane i gleby szare oraz, na terenach
hydrogenicznych gleby murszowo mineralne i murszowate.
Jakość gleb tych terenów jest zróżnicowana. Dominują gleby dobre, klasy IV,
powstałe z glin zwałowych o różnym stopniu spiaszczenia oraz piasków gliniastych
mocnych i glin lekkich. Ponadto występują gleby klas III, V i VI.
Warunki klimatyczne obszaru wynikają z jego położenia w regionie
środkowomazowieckim. Klimat tych terenów charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami
chłodu i zimna. Notuje się tu 50 dni mroźnych i 130 dni przymrozkowych, a pokrywa
śnieżna zalega średnio 90 dni, zaś długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 205 dni.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 6,70C.
Opady w ciągu roku wynoszą średnio 550 mm. W ciągu roku notuje się około 16
dni z wiatrami silnymi (10-15 m/sek.) i niewiele z wiatrami bardzo silnymi (>15
m/sek.). Występuje nieznaczna przewaga wiatrów z sektora zachodniego. Średnia
roczna wilgotność powietrza wynosi ok. 81%, a najwyższe średnie miesięczne
wartości notowane są od października do lutego. Średnie roczne zachmurzenie
wynosi ok. 6,9 stopnia pokrycia nieba i jest wyższe od średniego krajowego,
wynoszącego 6,4 stopnia pokrycia nieba. Istotny wpływ na regionalne warunki
klimatyczne ma pokrycie terenu utworami piaszczystymi, charakteryzującymi się
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małą pojemnością cieplną, co sprzyja powstawaniu znacznych amplitud termicznych
w warstwie przygruntowej w okresach dużego nasłonecznienia2.
3.2.2. Środowisko biotyczne
3.2.2.1. Szata roślinna
Szata roślinna terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< jest uboga.
Reprezentują ją przede wszystkim agrocenozy gruntów ornych oraz kompleksy
użytków zielonych.
Tereny bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowych i towarzyszącej
infrastruktury technicznej obejmują wyłącznie agrocenozy i użytki zielone
(intensywnie użytkowane rolniczo). W związku z tym nie było potrzeby
przeprowadzania szczegółowego rozpoznania siedlisk (nie występują siedliska
chronione) oraz flory (nie występują chronione gatunki roślin).
Ponadto w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia występują następujące typy
ekosystemów:


agrocenozy;



użytkowane rolniczo łąki i pastwiska;



śródpolne szpalery drzew (topole, wierzby, akacje, buki, olsze i lipy) i drobne,
izolowane zadrzewienia w obrębie użytków rolnych;



śródpolne zakrzewienia – niewielkie zgrupowania na całym obszarze;



przydrożne aleje i szpalery drzew (reprezentowane przez topole, lipy i akacje);
W otoczeniu terenów lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<, poza
dominującymi agrocenozami i użytkami zielonymi występują niewielkie płaty lasów
głównie w obniżeniach dolinnych (w tym w południowej części terenu). Większe
kompleksy leśne występują w odległości kilku- kilkunastu kilometrów na północnywschód i północny-zachód od terenu lokalizacji przedsięwzięcia.
3.2.2.3. Fauna – ogólna charakterystyka
Fauna regionu żuromińskiego jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych
zwierząt można spotkać sarnę, rzadziej jelenia i dzika. Poza tym występuje tu
większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśnopolnych. W literaturze brak szczegółowych danych faunistycznych dla terenu
lokalizacji przedsięwzięcia i jego otoczenia. Dominacja rolniczego użytkowania ziemi
i niewielki udział lasów powodują zapewne relatywnie małą różnorodność gatunkową
i małą liczebność zwierząt. Ponadto w rejonie Mławy spotyka się wędrujące łosie.
Poza tym występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla
ekosystemów leśnych i leśno-polnych.
Najbardziej zróżnicowana fauna i zarazem najbardziej wartościowa występuje
zapewne na terenach leśnych, oraz w obrębie śródpolnych zakrzewień w
obniżeniach dolinnych.
Na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Farmy
wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin zrealizowane
zostały:
2

„Program ochrony środowiska powiatu żuromińskiego 2004 - 2011”, 2004.
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monitoring ornitologiczny (Kajzer 2010 - zob. rozdz. 3.2.3) w okresie od 10
stycznia 2009 r. do 20 grudnia 2009 r.;
 monitoring chiropterologiczny (Popczyk 2009 – zob. rozdz. 3.2.4.) w okresie od 1
stycznia 2009 do 15 listopada 2009 r.
Nie było potrzeby wykonania monitoringu płazów i gadów, gdyż na terenach
bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowych i na przebiegach dróg dojazdowych
oraz kabli nie występują ich siedliska.

3.2.3. Monitoring ornitologiczny
Wyniki rocznego monitoringu ornitologicznego zawiera opracowanie „Raport
końcowy dotyczący prognozy oddziaływania farmy wiatrowej Grupa PEP – Farma
Wiatrowa 2 na awifaunę na podstawie wyników rocznego monitoringu
ornitologicznego” (Kajzer 2010).
3.2.3.1. Metodyka monitoringu
Metodyka prac terenowych dla lokalizacji farmy wiatrowej Grupa PEP – FW2
została zaproponowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oddziaływania elektrowni
wiatrowych na ptaki…” (2008), rekomendowanymi przez Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i
Zachodniopomorskie Towarzystwo Ekologii Praktycznej.
Na podstawie parametrów lokalizacji, uwzględnionych w trakcie oceny wstępnej
(screeningu), lokalizację FW2 zakwalifikowano do ścieżki podstawowej monitoringu
przedrealizacyjnego. W związku z tym wykonano 38 kontroli w ciągu roku (od 10
stycznia 2009 r. do 20 grudnia 2009 r.).
Prace terenowe wykonał Wojciech Błędowski przy współpracy Krzysztofa
Kajzera. Opracowanie wyników rocznych w postaci raportu ornitologicznego wykonał
Krzysztof Kajzer.
Przeprowadzono następujące rodzaje prac terenowych na powierzchni
planowanej lokalizacji farmy wiatrowej oraz w 2-kilometrowej strefie buforowej wokół
farmy:
1. Obserwacje z punktów (badania natężenia wykorzystania przestrzeni
powietrznej przez ptaki)
Ich
celem
było
oszacowanie
natężenia
przelotów
(lokalnych
i
długodystansowych) ptaków w przestrzeni powietrznej, ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków o wysokiej kolizyjności (ptaki drapieżne, inne duże ptaki)
oraz poznanie zmienności tych parametrów w cyklu rocznym.
Ptaki liczone były zawsze z tych samych, wyznaczonych punktów (rys. 3).
Notowano ptaki zauważone bez sprzętu optycznego (lornetki używane są do
identyfikacji gatunków) lub które usłyszano. Kontrole każdego punktu prowadzono co
7–14 dni, w zależności od okresu fenologicznego. Przyjęty czas kontroli na każdym
punkcie obserwacyjnym to 1 godzina. Obserwacje prowadzone były bez względu na
pogodę, co pozwoliło także na zebranie informacji o zachowaniu ptaków w trakcie
różnych warunków atmosferycznych.
Wszystkie obserwacje ptaków dokonane w tym czasie zapisywano na
specjalnych formularzach. Gromadzone dane dotyczyły:
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gatunku – używane są skróty nazw ptaków opracowane dla Monitoringu
Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL);



kierunku lotu – angielskie skróty kierunków (N, S, W, E, NW, NE, SW, SE);



strefy wysokości – przyjęto trzy strefy wysokości: 0–50 m, 50–180 m, powyżej
180 m. Strefy wysokości ustalono na podstawie parametrów technicznych turbin
uzyskanych od inwestora (wstępnie wysokość całkowita została określona na
50–170 m), przy czym strefa pracy turbiny (strefa kolizyjna) została rozszerzona
o 10 m w górnym zakresie wysokości, co podyktowane było zabezpieczeniem się
przed błędem wynikającym z niemożności precyzyjnego określenia wysokości, a
także możliwością późniejszego zwiększenia wysokości turbiny o kilka metrów.



Zmiana strefy wysokości przez obserwowanego ptaka/ptaki, traktowana jest w
późniejszej analizie jako oddzielna obserwacja, co zwiększa liczbę
zanotowanych osobników przy analizie wykorzystania przestrzeni powietrznej w
strefach wysokości o 3%;



strefy odległości od punktu obserwacyjnego: 0–25 m, 25–100 m, > 100 m.
Na powierzchni FW2 wyznaczono pięć punktów obserwacyjnych.
Badaniami nie objęto migrantów nocnych, gdyż standardowa metoda nasłuchów
z punktów nocą jest obarczona bardzo dużym błędem, wykluczającym uzyskanie
wiarygodnych danych.
2. Obserwacje ptaków na powierzchni (badania transektowe liczebności i
składu gatunkowego)
Ich celem było uzyskanie podstawowej informacji o składzie gatunkowym
awifauny użytkującej powierzchnię i sposobie wykorzystania terenu przez ptaki,
zagęszczeniach poszczególnych gatunków oraz zmienności tych parametrów w
cyklu rocznym.
Przy każdej kontroli obserwator poruszał się po wcześniej wytyczonej trasie
(transekcie), notując na planach powierzchni stwierdzenia widzianych i słyszanych
ptaków wszystkich gatunków oraz ich zachowania (przelot, żer, budowanie gniazda,
śpiew itd.). Zebranie takich informacji w trakcie sezonu lęgowego pozwala na
stwierdzenie lęgu danego gatunku (ustalenie kategorii lęgowości). Poza sezonem
lęgowym umożliwia to stwierdzenie, czy ptaki korzystają w jakiś sposób z
powierzchni w trakcie wędrówek (żerowisko, miejsce odpoczynku, miejsce
koncentracji) oraz czy zimują na powierzchni. Całoroczne badania tego typu
pozwalają także na uzyskanie informacji o zagęszczeniu ptaków w przeliczeniu na
kilometr transektu w kolejnych okresach fenologicznych.
Na powierzchni FW2 wyznaczono 20 km transektu, pokrywającego w miarę
równomiernie obszar planowanej farmy (rys. 3). Kontrole wykonywano co ok. 7–14
dni, w zależności od okresu fenologicznego.
3. Liczenia zgodnie z metodyką monitoringu pospolitych ptaków lęgowych
(MPPL)
Ich celem było poznanie składu gatunkowego ptaków, wykorzystujących teren
planowanej lokalizacji farmy wiatrowej w okresie lęgowym. Zastosowanie standardu
metodycznego, stosowanego corocznie od 2000 r. na powierzchniach
reprezentatywnych dla obszaru całego kraju, pozwala na proste i precyzyjne
określenie walorów awifauny okresu lęgowego w relacji do danych referencyjnych
reprezentatywnych dla sytuacji ogólnopolskiej.
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granica powierzchni A
transekty monitoringowe,
w tym transekty wykorzystane do
liczeń zgodnie z metodyką MPPL
punkty obserwacyjne

Rys. 3

Rozmieszczenie punktów obserwacyjnych oraz przebieg transektów
monitoringowych na powierzchni FW2

Powierzchnią próbną jest kwadrat 1 x 1 km, w obrębie którego wytyczane są 2
równoległe transekty o długości 1 km każdy, oddalone od siebie o ok. 500 m (rys. 3).
Liczenia na transektach wykonywane są na powierzchni dwukrotnie w trakcie
sezonu lęgowego (pierwsze do połowy maja, drugie do połowy czerwca). W ich
trakcie notowane są widziane i/lub słyszane osobniki wszystkich gatunków. Kontrole
prowadzone są w godzinach porannych, w trakcie największej aktywności głosowej
ptaków (do godziny 9.00).
Wyniki uzyskane tą metodą na rozpatrywanej powierzchni zestawiono z wynikami
liczeń na 889 powierzchniach badawczych z terenu całego kraju (uzyskane w latach
2000–2009), na których dominują pola uprawne (udział pól powyżej 70% w ogólnym
udziale siedlisk).
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4. Cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych
Jego celem było oszacowanie liczebności i rozmieszczenia lęgowych gatunków
rzadkich i gatunków o dużych rozmiarach ciała (w szczególności: szponiaste,
bociany, żuraw, blaszkodziobe, chruściele) na terenie planowanej farmy wiatrowej i w
jej bezpośrednim sąsiedztwie.


Powierzchnia próbna A – ścisły obszar farmy (derkacz i inne chruściele,
przepiórka, gąsiorek i inne gatunki wróblowe wymienione w Załączniku I
Dyrektywy Ptasiej) – ok. 16 km2.



Powierzchnia próbna B – obszar farmy wraz z buforem 2 km wokół niego
(żuraw, ptaki szponiaste i sowy, kruk, bocian biały, siewkowe) – ok. 55 km2.
Kontrole obejmowały:



wyszukiwanie gniazd ptaków szponiastych w lasach i zadrzewieniach (25 lutego,
17 marca);



kontrole ukierunkowane
(17 marca,);



kontrole ukierunkowane na poszukiwanie stanowisk lęgowych drapieżników i
kruka (pierwszy termin – 11–12 kwietnia, drugi termin – 22 czerwca);



kontrole nocne ukierunkowane na wykrycie sów (noce z 11/12 oraz 24/25
kwietnia);



kontrole nocne ukierunkowane na wykrycie derkacza, innych chruścieli i
przepiórki (pierwszy termin – noc z 1/2 czerwca, drugi termin – noc z 29/30
czerwca);

na

poszukiwanie

stanowisk

lęgowych

żurawia



liczenie bociana białego i jego sukcesu lęgowego (9–10 lipca).
W przypadku kontroli nocnych ukierunkowanych na wykrycie sów zastosowano
metodę stymulacji głosowej.
W trakcie liczeń kartowano wszystkie ptaki z predefiniowanej listy gatunków,
wykazujące zachowania lęgowe.
3.2.3.2. Podsumowanie wyników monitoringu
W całym okresie badań, na powierzchni FW2 i w 2-kilometrowym buforze wokół
niej, stwierdzono w sumie 121 gatunków ptaków (w tym 18 gatunków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej). Spośród nich 74 gatunków uznano za lęgowe (w tym 6 gatunków
z Załącznika I DP), a dodatkowych 5 korzystało z terenu powierzchni podczas
sezonu lęgowego, nie spełniając kryteriów lęgowości na samej powierzchni. (tab. 3)
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Tabela 3 Lista gatunków stwierdzonych na powierzchni „FW2” wraz z ich statutem (na
podstawie regularnych kontroli na transektach, cenzusu lęgowych gatunków
rzadkich i średniolicznych oraz obserwacji z punktów obserwacyjnych)
Status gatunku na powierzchni:
L – gatunek lęgowy na powierzchni – podano tu kategorie gniazdowania według Polskiego Atlasu
Ornitologicznego (Sikora i in. 2007): A – gniazdowanie możliwe, B – gniazdowanie
prawdopodobne, C – gniazdowanie pewne (tabela kryteriów lęgowości i kategorii gniazdowania
według PAO stanowi Załącznik I do Raportu);
W – gatunek występujący na powierzchni, w sezonie lęgowym niespełniający kryteriów lęgowości dla
przyznania mu którejś z kategorii gniazdowania, lecz korzystający w jakiś sposób z powierzchni (np.
żerujący, polujący, fragment powierzchni jest tylko częścią terytorium); korzystający z powierzchni
również w trakcie wędrówki (np. odpoczywający, tworzący koncentracje na powierzchni);
P – gatunek przelotny;
Z – gatunek zimujący na powierzchni lub stwierdzony zimą na powierzchni.
Status ochronny gatunku w Polsce (PL) na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237): OŚ – gatunek objęty ochroną
1
ścisłą; OŚ – gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej; OŚS – gatunek
wymagający ustalenia strefy ochronnej wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania; OCz –
gatunek objęty ochroną częściową;
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków
zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433): Ł – gatunek łowny;
 stopnia zagrożenia gatunków według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
(Głowaciński 2001): EXP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce, EN – gatunki
bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone, VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na
wyginięcie, NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia, LC – gatunki niezagrożone.
Status ochronny gatunków w Unii Europejskiej (UE):
 DP – gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979
r. o ochronie dziko żyjących ptaków)
 Gatunki SPEC w kategorii 1–3 (BirdLife International 2004), gdzie: SPEC 1 – gatunki zagrożone w
skali globalnej; SPEC 2 – gatunki zagrożone, których europejska populacja przekracza 50%
populacji światowej i których stan zachowania uznano za niekorzystny; SPEC 3 – gatunki
zagrożone, których europejska populacja nie przekracza 50% populacji światowej i których stan
zachowania uznano za niekorzystny;
status dla
powierzchni
łacińska
L WL P WP
PEŁNOPŁETWE PELACENIFORMES
Phalacrocorax carbo
+
BRODZĄCE CICONIIFORMES
Ardea cinerea
+
Ciconia nigra
+
Ciconia ciconia
C
+
+
BLASZKODZIOBE ANSERIFORMES
Cygnus olor
+
+
Anser fabalis
+
+
Anser albifrons
+
+
Anser anser
+
+
Anas penelope
+
Anas platyrhynchos
A
+
+
Aythya ferina
+
SZPONIASTE ACCIPITRIFORMES
Pernis apivorus
+
Milvus migrans
+
+
Circus aeruginosus
C
+
+
+

Gatunek

Lp.
polska
1

kormoran

2
3
4

czapla siwa
bocian czarny
bocian biały

5
6
7
8
9
10
11

łabędź niemy
gęś zbożowa
gęś białoczelna
gęgawa
świstun
krzyżówka
głowienka

12
13
14

trzmielojad
kania czarna
błotniak stawowy

Status ochronny
Z

PL

UE

OCz
+

+

+
+

OCz
OŚS
OŚ1

DP, SPEC 2
DP, SPEC 2

OŚ
Ł
Ł
Ł
OŚ, CR
Ł
Ł

SPEC 2

OŚ
DP
OŚS, NT DP, SPEC 3
OŚ1
DP
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

błotniak zbożowy
błotniak łąkowy
jastrząb
krogulec
myszołów
myszołów włochaty
rybołów
pustułka
kobczyk
drzemlik
kobuz

26
27
28

kuropatwa
przepiórka
bażant

29
30
31

derkacz
kokoszka
łyska
żuraw

32
33
34
35
36
37
38
39
40

siewka złota
czajka
batalion
kszyk
rycyk
kwokacz
łęczak
śmieszka
mewa pospolita

41

mewa srebrzysta

42
43

grzywacz
sierpówka

44

kukułka

45
46

płomykówka
uszatka

47

jerzyk

48

dudek

49
50
51

dzięcioł zielony
dzięcioł duży
dzięciołek

52
53

lerka
skowronek

Circus cyaneus
+
Circus pygargus
C
+
+
Accipiter gentilis
+
+
Accipiter nisus
+
+
Buteo buteo
C
+
Buteo lagopus
+
Pandion haliaetus
+
Falco tinnunculus
C
+
Falco vespertinus
+
Falco columbarius
+
Falco subbuteo
+
+
GRZEBIĄCE GALLIFORMES
Perdix perdix
B
Coturnix coturnix
B
+
Phasianus colchicus
B
ŻURAWIOWE GRUIFORMES
Crex crex
B
Gallinula chloropus
B
Fulica atra
+
Grus grus
B
+
SIEWKOWE CARADRIIFORMES
Pluvialis apricaria
+
Vanellus vanellus
B
+
Philomachus pugnax
+
Gallinago gallinago
B
+
Limosa limosa
B
Tringa nebularia
+
Tringa glareola
+
Larus ridibundus
+
Larus canus
+
Larus argentatus
+
sensu lato
GOŁĘBIOWE COLUMBIFORMES
Columba palumbus
C
+
Streptopelia decaocto
B
KUKUŁKOWE CUCULIFORMES
Cuculus canorus
B
+
SOWY STRINGIFORMES
Tyto alba
B
+
Asio otus
B
+
KRÓTKONOGIE APODIFORMES
Apus apus
B
+
DUDKI APODIFORMES
Upupa epops
+
DZIĘCIOŁOWE PICIFORMES
Picus viridis
B
+
Dendrocopos major
B
+
Dendrocopos minor
B
+
WRÓBLOWE PASSERIFORMES
Lullula arborea
+
Alauda arvensis
C
+

proeko
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

OŚ1, VU
OŚ1
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚS, VU
OŚ1
OŚ
OŚ
OŚ1

DP, SPEC 3
DP

Ł
OŚ
Ł

SPEC 3
SPEC 3

DP, SPEC 3
SPEC 3
DP, SPEC 4
DP

OŚ1, NT DP, SPEC 1
OŚ
Ł
OŚ1
DP, SPEC 2

+
+

OŚ, EXP
OŚ1
OŚ1, EN
OŚ1
OŚ1
OŚ
OŚ1, CR
OŚ
OŚ

+
+
+

DP
SPEC 2
DP, SPEC 2
SPEC 3
SPEC 2
DP, SPEC 3
SPEC 2

OCz
+
+

Ł
OŚ
OŚ

+

OŚ1
OŚ
OŚ

+

+
+
+

+

SPEC 3

OŚ1

SPEC 3

+
+
+

OŚ1
OŚ
OŚ

SPEC 2

+

OŚ
OŚ

DP, SPEC 2
SPEC 3
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górniczek
brzegówka
dymówka
oknówka
świergotek polny
świergotek drzewny
świergotek łąkowy
pliszka żółta
pliszka siwa
jemiołuszka

Eremophila alpestris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla alba
Bombycilla garrulus
Troglodytes
64 strzyżyk
troglodytes
Prunella modularis
65 pokrzywnica
Erithacus rubecula
66 rudzik
Luscinia luscinia
67 słowik szary
Phoenicurus ochruros
68 kopciuszek
Phoenicurus
69 pleszka
phoenicurus
Saxicola rubetra
70 pokląskwa
Turdus merula
71 kos
Turdus pilaris
72 kwiczoł
Turdus philomelos
73 śpiewak
Turdus iliacus
74 droździk
Turdus viscivorus
75 paszkot
Locustella naevia
76 świerszczak
Acrocephalus
77 rokitniczka
schoenobaenus
Acrocephalus palustris
78 łozówka
Sylvia curruca
79 piegża
Sylvia communis
80 cierniówka
Sylvia borin
81 gajówka
Sylvia atricapilla
82 kapturka
Phylloscopus colybita
83 pierwiosnek
Phylloscopus trochilus
84 piecuszek
Regulus regulus
85 mysikrólik
86 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
87 raniuszek
Poecile palustris
88 sikora uboga
Periparus ater
89 sosnówka
Cyanistes caeruleus
90 modraszka
Parus major
91 bogatka
Sitta eurpaea
92 kowalik
Certhia brachydactyla
93 pełzacz ogrodowy
Oriolus oriolus
94 wilga
Lanius collurio
95 gąsiorek
Lanius excubitor
96 srokosz
Garrulus glandarius
97 sójka
Pica pica
98 sroka
Corvus monedula
99 kawka
Corvus frugilegus
100 gawron
Corvus corone
101 wrona siwa
Corvus corax
102 kruk
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

proeko

+

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ

+

OŚ

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

B

+

+

A
B
B
B

+
+

+
+

+

+

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ

B

+

+

OŚ

B
B
B
B

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

B

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ

B

OŚ

B
B
B
B
B
B
B

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ
OCz
OCz
OCz

C
C

+
+
+

A
B
C
C

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C
+
B
C

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
DP, SPEC 3

SPEC 2

DP, SPEC 3
SPEC 3
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

szpak
wróbel
mazurek
zięba
jer
kulczyk
dzwoniec
szczygieł
czyż
makolągwa
rzepołuch
czeczotka
krzyżodziób
gil

117 grubodziób
118
119
120
121

śnieguła
trznadel
potrzos
potrzeszcz

Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Cardulelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flavirostris
Carduelis flammea
Loxia sp.
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Emberiza calandra
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B
B
B
B

+
+
+

+
+
+
+
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SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3

SPEC 2

SPEC 2

Źródło: Kajzer (2010)

Na początku lub końcu opisu okresów fenologicznych proponowałabym wkleić
wykres ze strony 38 z raportu ornitologicznego.
Zimowanie (1 stycznia – 28 lutego oraz 20 listopada – 31 grudnia)
W okresie zimowym na powierzchni FW2 stwierdzono 46 gatunków ptaków z
czego 42 rejestrowano na punktach obserwacyjnych.
Parametry wykorzystania przestrzeni powietrznej w tym okresie są najniższe w
przeciągu całego roku – w trakcie kontroli stwierdzano od 10,2 do 78,4
osobników/godzinę oraz od 3 do 10,3 obserwacji/godzinę.
Zimą ptaki praktycznie nie wykorzystywały pułapu powyżej pracy śmigieł, a pułap
kolizyjny był wykorzystywany rzadko (2,4% osobników, co stanowiło 6,9% obserwacji).
W okresie zimowym liczebność gatunków uznawanych za kolizyjne na
powierzchni FW2 była niska, a ptaki nie tworzyły dużych koncentracji. W tym okresie
pojawiają się gatunki północne, zimujące w Polsce tj.: myszołów włochaty, górniczek,
jemiołuszka, rzepołuch, czeczotka i śnieguła.
Jednoznacznie można stwierdzić, że jest to w skali całego roku
najbezpieczniejszy okres fenologiczny pod względem parametrów wykorzystania
przestrzeni powietrznej przez ptaki nad FW2.
Migracja wiosenna (1 marca – 20 kwietnia)
W okresie migracji wiosennej na powierzchni FW2 na punktach obserwacyjnych
rejestrowano 70 gatunków ptaków.
Parametry wykorzystania przestrzeni powietrznej w tym okresie wyniosły od 119
do 407 osobników/godzinę oraz od 18,6 do 40 obserwacji/godzinę.
W okresie migracji wiosennej ptaki, podobnie jak zimą, również nie
wykorzystywały pułapu powyżej pracy śmigieł, przemieszczanie się w pułapie
kolizyjnym dotyczyło 13% osobników, co stanowiło 7% obserwacji.
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W okresie migracji wiosennej blisko 7% osobników wykorzystywało pułap powyżej
pracy śmigieł, natomiast przemieszczanie się w pułapie kolizyjnym dotyczyło 13%
osobników.
W okresie tym najliczniej nad rozpatrywaną lokalizacją przelatywały gęsi zaś z
wróblowych: szpak, kwiczoł, zięba oraz skowronek. Przelot innych dużych gatunków,
tj. szponiaste czy siewkowate był niezbyt liczny. Szczyt migracji zanotowano od
połowy marca do końca pierwszej dekady kwietnia.
Parametry wykorzystania przestrzeni powietrznej dla FW2 w tym okresie wydają
się być typowe dla lokalizacji w krajobrazie rolniczym środkowej Polski – dobrze
zaznaczony przelot gatunków wróblowych, które wykorzystują powierzchnię jako
miejsce odpoczynku i żerowania, przy czym, co charakterystyczne, korzystają one
głównie z wysokości poniżej pracy siłowni wiatrowej; gatunki siewkowe oraz
szponiaste, korzystające w trakcie wędrówki z terenu lokalizacji spotykane były
nielicznie, natomiast blaszkodziobe stwierdzane liczniej w tym okresie, to gatunki
typowo przelotne, niewykorzystujące terenu rozpatrywanej lokalizacji i jej
bezpośredniego sąsiedztwa jako miejsc żerowania i odpoczynku.
Okres lęgowy (20 kwietnia – koniec lipca)
W okresie lęgowym na powierzchni FW2 stwierdzono 79 gatunków ptaków z
czego 60 rejestrowano na punktach obserwacyjnych.
W okresie tym najliczniej z przestrzeni powietrznej nad FW2 korzystały: szpak,
dymówka, skowronek, a z gatunków o większych rozmiarach ciała: kruk, grzywacz,
myszołów, błotniak stawowy, błotniak łąkowy oraz bocian biały. Powyższe dane
potwierdzają wyniki cenzusu wykonanego dla większych gatunków przystępujących
do lęgów na tym terenie.
Rozmieszczenie stanowisk lub terytoriów lęgowych gatunków objętych cenzusem
na powierzchni FW2 i w 2-kilometrowym buforze wokół niej, prezentują rys. 4 i 5.
Na uwagę zasługuje zagęszczenie błotniaka łąkowego oraz obecność rycyka.
Liczebność pozostałych gatunków (zwłaszcza kluczowych) nie wyróżnia się pod
względem zagęszczeń na tle dostępnej wiedzy o awifaunie tej części Polski.
Na samej powierzchni FW2 oraz w promieniu 2 km od niej nie stwierdzono
gniazdowania gatunków objętych ochroną strefową miejsc gniazdowania. Informacje
uzyskane od Komitetu Ochrony Orłów i z Nadleśnictwa Dwukoły oraz wyniki
monitoringu przedrealizacyjnego wskazują, że najbliższe istniejące strefy ochronne i
znane rewiry lęgowe takich gatunków znajdują się w potencjalnie bezpiecznej
odległości od planowanej lokalizacji FW2.
Spośród gatunków wymienionych w Załączniku I DP, na uwagę zasługuje
szacowane zagęszczenie błotniaka łąkowego – 7–8 par/100 km2, które jest wysokie w
porównaniu do podawanego średniego zagęszczenia w zwartym areale występowania
tego gatunku (3 pary/100 km2) i potwierdza, że gatunek ten w Polsce najliczniej
występuje m.in. w północnej i wschodniej części Mazowsza, gdzie może osiągać
zagęszczenia powyżej 5 par/100 km2. Potwierdza to również, że błotniak łąkowy chętnie
wyprowadza lęgi w uprawach zbóż i rzepaku, co związane jest z przystosowaniem się
tego gatunku do zaniku jego naturalnych miejsc lęgowych (podmokłych łąk).
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Rys. 4 Stanowiska lęgowe gatunków wymienionych w Załączniku I DP oraz
zakwalifikowanych do kategorii SPEC 1–3 (z wyjątkiem skowronka,
dymówki, pleszki i szpaka), objętych cenzusem na powierzchni FW2
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Rys. 5 Stanowiska lub terytoria lęgowe gatunków szponiastych, sów, żurawia, siewkowych oraz kruka, względem planowanego
posadowienia turbin na powierzchni FW2
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Wyniki uzyskane w protokole MPPL potwierdzają, że w przypadku błotniaka
stawowego powierzchnia FW2 stwarza dogodne warunki do jego występowania.
Ponadto rozpatrywana lokalizacja wyróżnia się na tle bazy referencyjnej liczebnością
takich gatunków jak dymówka i kruk.
Na podstawie informacji, zebranych w trakcie sezonu lęgowego, awifaunę lęgową
powierzchni FW2 można uznać za średnioliczną pod względem liczby gatunków
(czego potwierdzeniem są wyniki prac Polskiego Atlasu Ornitologicznego (Sikora i in.
2007). Na analizowanej powierzchni nie stwierdzono lęgów gatunków objętych
strefową ochroną miejsc gniazdowania, a pojawy tych gatunków nad FW2 są
sporadyczne i nie dotyczą ptaków lęgowych.
Na uwagę zasługuje zagęszczenie błotniaka łąkowego oraz obecność rycyka.
Liczebność pozostałych gatunków (zwłaszcza kluczowych) nie wyróżnia się pod
względem zagęszczeń na tle dostępnej wiedzy o awifaunie tej części Polski.
W trakcie kontroli w tym okresie stwierdzano od 55 do 127 osobników/godzinę
oraz od 23,8 do 34 obserwacji/godzinę. Parametry wykorzystania przestrzeni
powietrznej były najniższe pod koniec kwietnia i w maju oraz wzrastały nieco (i były
wyrównane) w czerwcu i lipcu.
W okresie lęgowym ptaki bardzo nielicznie wykorzystywały pułap powyżej pracy
śmigieł – 2,4% osobników, a w pułapie kolizyjnym notowano 22% osobników.
Według raportu ornitologicznego (Kajzer 2010) „Parametry wykorzystania
przestrzeni powietrznej dla FW2 w tym okresie wydają się również być typowe dla
lokalizacji w krajobrazie rolniczym środkowej Polski z dobrze zaznaczonym
przelotem gatunków wróblowych, zwłaszcza łuszczaków, w tym zięby, której szczyt
bardzo intensywnego, a jednocześnie krótkotrwałego przelotu, przypada na pierwszą
dekadę października. Gatunki wróblowe wykorzystują powierzchnię jako miejsce
odpoczynku i żerowania, przy czym korzystają głównie z wysokości poniżej pracy
turbin. Jedynym gatunkiem potencjalnie kolizyjnym a regularnie przelotnym (w miarę
licznym i wykorzystującym wszystkie strefy wysokości) był myszołów. Bardzo
nielicznie reprezentowane były natomiast w trakcie wędrówki jesiennej gatunki z
innych rzędów, o dużych rozmiarach ciała tj.: brodzące, blaszkodziobe, żurawiowe i
siewkowe, co potwierdza niewykorzystywanie przez te ptaki terenu rozpatrywanej
lokalizacji i jej bezpośredniego sąsiedztwa jako miejsc żerowania i odpoczynku.“
Migracja jesienna (sierpień – 20 listopada)
W okresie migracji jesiennej na powierzchni FW2 na punktach obserwacyjnych
rejestrowano 80 gatunków ptaków.
W trakcie kontroli w tym okresie stwierdzano od 96 do 770 osobników/godzinę
oraz od 16 do 44,8 obserwacji/godzinę. Parametry wykorzystania przestrzeni
powietrznej w trakcie migracji jesiennej są najwyższe na przełomie sierpnia i
września oraz w pierwszej dekadzie października. Wysoki wynik na początku
października związany jest z krótkotrwałym, ale intensywnym przelotem zięby.
W okresie tym ptaki wykorzystywały pułap powyżej pracy śmigieł sporadycznie –
dotyczyło to 0,1% osobników, a pułap kolizyjny wykorzystywany był przez 6%
osobników.
Wykorzystanie przestrzeni powietrznej
W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wykonano 38 dziennych kontroli na
punktach (190 godzin obserwacji), w trakcie których dokonano, bez uwzględnienia
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zmian stref wysokości, 4798 obserwacji ptaków w liczbie 30 499 osobników, co daje
średnio 25,3 obserwacji na godzinę kontroli na punkcie oraz nieco ponad 160
osobników przelatujących w ciągu godziny kontroli na punkcie (przy uwzględnieniu
stref wysokości wartości te wynoszą odpowiednio 26,4 i 165).

Rys. 6

Intensywność wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki nad
powierzchnią FW2 w cyklu rocznym

W przypadku aż 87,8% obserwacji na punktach ptaki korzystały z wysokości
„niekolizyjnych” (86,5% obserwacji dotyczy pułapu poniżej zasięgu śmigieł turbin,
1,3% – pułapu powyżej zasięgu pracy skrzydeł turbin). A zatem 12,2% obserwacji
dotyczyło ptaków przemieszczających się nad powierzchnią na wysokości pracy
skrzydeł turbin.
Podobnie wygląda to, biorąc pod uwagę liczbę osobników przelatujących nad
powierzchnią – aż 89,2% osobników korzystało z wysokości „niekolizyjnych” (87%
osobników – z pułapu poniżej zasięgu śmigieł turbin, 2,3% – z pułapu powyżej
zasięgu pracy skrzydeł turbin), natomiast w strefie kolizyjnej przelatywało jedynie
10,7% zanotowanych osobników.

3
4

35
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Rys. 7 Wysokość przelotów na podstawie liczby osobników (a) i liczby obserwacji
(b) w okresie objętym monitoringiem przedrealizacyjnym
Wykorzystanie pułapu „kolizyjnego” w przeciągu rozpatrywanego okresu jest
zróżnicowane – od 0,3 osobników/godzinę w styczniu, do 40,1 osobnika/godzinę w
marcu oraz od 0,3 obserwacji/godzinę w styczniu do 6,8 obserwacji/godzinę w maju.
Ogólna intensywność wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez ptaki nad
powierzchnią FW2 wzrasta w trakcie migracji. W okresie wędrówki wiosennej jest to
szczególnie zauważalne w marcu (25,9 obserwacji/godzinę oraz 301,5
osobnika/godzinę) oraz kwietniu (31,4 obserwacji/godzinę, 203 osobniki/godzinę),
natomiast w okresie wędrówki jesiennej w sierpniu (33 obserwacje/godzinę, 246,5
osobnika/godzinę) oraz w październiku (34,8 obserwacji/godzinę, 368,1
osobnika/godzinę).
Dane uzyskane w okresach wędrówkowych dla FW2 mieszczą się w górnym
przedziale wyników uzyskiwanych dla innych lokalizacji farm wiatrowych
planowanych w centralnej Polsce na terenach agrocenoz oraz mozaiki polno-leśnej
(dane niepublikowane autora). Należy jednak podkreślić, że poza ewentualną
atrakcyjnością rozpatrywanej lokalizacji, trzeba również brać pod uwagę czas
poświęcony na badania terenowe – zarówno liczba kontroli, jak i liczba punktów na
FW2 była wyższa niż na porównywanych powierzchniach, co z pewnością wpływa na
liczbę notowanych ptaków oraz możliwość notowania wykorzystania przestrzeni
powietrznej np. w różnych porach dnia, co może mieć znaczenie np. przy
stwierdzaniu przelotu dużych gatunków, które wędrują w określonych porach dnia
przy odpowiednich warunkach termicznych.
Wyniki uzyskane dla powierzchni FW2 odzwierciedlają ogólne trendy wzrostu
wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki w okresach wędrówkowych i
wydają się być typowe dla lokalizacji w krajobrazie rolniczym środkowej Polski.
Parametry wykorzystania przestrzeni powietrznej w okresie wędrówki wiosennej
pokazują dobrze zaznaczony przelot gatunków wróblowych, które wykorzystują
powierzchnię jako miejsce odpoczynku i żerowania, przy czym, co
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charakterystyczne, korzystają one głównie z wysokości poniżej pracy siłowni
wiatrowej; gatunki siewkowe oraz szponiaste, korzystające w trakcie wędrówki z
terenu lokalizacji spotykane były nielicznie, natomiast blaszkodziobe stwierdzane
liczniej w tym okresie, to gatunki typowo przelotne, niewykorzystujące terenu
rozpatrywanej lokalizacji i jej bezpośredniego sąsiedztwa jako miejsc żerowania i
odpoczynku. Natomiast wyniki uzyskane dla wędrówki jesiennej pokazują dobrze
zaznaczony przelot gatunków wróblowych, zwłaszcza łuszczaków, w tym zięby,
której szczyt bardzo intensywnego, a jednocześnie krótkotrwałego przelotu, przypadł
na pierwszą dekadę października. Podobnie jak wiosną, gatunki wróblowe
wykorzystują powierzchnię jako miejsce odpoczynku i żerowania, przy czym
korzystają głównie z wysokości poniżej pracy turbin. Jedynym gatunkiem
potencjalnie kolizyjnym a regularnie przelotnym (w miarę licznym i wykorzystującym
wszystkie strefy wysokości) był myszołów. Bardzo nielicznie reprezentowane były
natomiast w trakcie wędrówki jesiennej gatunki z innych rzędów, o dużych rozmirach
ciała tj.: brodzące, blaszkodziobe, żurawiowe i siewkowe, co potwierdza
niewykorzystywanie przez te ptaki terenu rozpatrywanej lokalizacji i jej
bezpośredniego sąsiedztwa jako miejsc żerowania i odpoczynku.
W przeciągu okresu objętego monitoringiem przedrealizacyjnym (styczeń–
grudzień 2009) z przestrzeni powietrznej nad powierzchnią FW2 korzystało 100
gatunków ptaków (gatunki notowane na punktach obserwacyjnych). Pod względem
liczby obserwacji dominantami były: skowronek, dymówka, szpak, grzywacz, kwiczoł,
kruk oraz trznadel, natomiast pod względem liczby osobników dominowały: szpak,
kwiczoł, dymówka, zięba, skowronek, grzywacz oraz czyż. W sumie obserwacje
siedmiu najczęściej stwierdzanych gatunków stanowiły blisko 51% wszystkich
obserwacji, a liczebność siedmiu najliczniej stwierdzanych gatunków to 69%
wszystkich ptaków stwierdzanych nad FW2 (przy czym same szpaki stanowiły 25%
wszystkich ptaków).
Tabela 4 Gatunki ptaków korzystające z przestrzeni powietrznej nad powierzchnią
FW2 w okresie styczeń–grudzień 2009 (w kolejności według największej
liczby stwierdzeń oraz liczby osobników):
gatunek
szpak
kwiczoł
dymówka
zięba
skowronek
grzywacz
czyż
makolągwa
kruk
trznadel
wróblowe (nzn.)
dzwoniec
gęś białoczelna
jerzyk
oknówka
potrzeszcz
szczygieł
śpiewak

N
osobników
7698
3660
3538
3118
1398
862
798
645
639
587
559
514
475
396
348
332
288
260

gatunek
skowronek
dymówka
szpak
grzywacz
kwiczoł
kruk
trznadel
pliszka żółta
myszołów
dzwoniec
zięba
wróblowe (nzn.)
sroka
makolągwa
pliszka siwa
bocian biały
potrzeszcz
błotniak stawowy

N
obserwacji
527
488
396
288
283
235
220
147
144
136
124
99
99
97
92
82
76
69
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pliszka żółta
czajka
pliszka siwa
gęś zbożowa
łuszczaki (nzn.)
kawka
myszołów
gawron
sroka
czeczotka
drozd (nzn.)
modraszka
bocian biały
gęgawa
rzepołuch
żuraw
śmieszka
siewka złota
krzyżówka
potrzos
świergotek łąkowy
błotniak łąkowy
błotniak stawowy
pustułka
jer
bogatka
pokląskwa
gil
świstun
srokosz
jemiołuszka
sójka
gęsi (nzn.)
wrona siwa
sierpówka
gołąb (nzn.)
gąsiorek
kormoran
górniczek
wróbel
krogulec
kuropatwa
świergotek drzewny
świergotek (nzn.)
grubodziób
brzegówka
droździk
krukowate (nzn.)
rokitniczka
lerka
batalion

238
237
225
210
198
191
174
169
169
156
148
123
120
113
112
100
93
90
89
81
78
76
70
70
64
55
54
51
50
43
40
40
37
35
35
32
32
31
28
28
24
23
22
20
19
19
17
16
15
14
14

proeko
błotniak łąkowy
pustułka
oknówka
szczygieł
jerzyk
modraszka
potrzos
świergotek łąkowy
kawka
czajka
czyż
pokląskwa
srokosz
sójka
sierpówka
drozd (nzn.)
łuszczaki (nzn.)
żuraw
gąsiorek
krogulec
wrona siwa
bogatka
krzyżówka
gil
świergotek (nzn.)
śpiewak
świergotek drzewny
gawron
myszołów włochaty
gołąb (nzn.)
lerka
jastrząb
czeczotka
cierniówka
rokitniczka
grubodziób
kos
myszołów (nzn.)
droździk
jer
jastrzębie (nzn.)
gęgawa
gęś zbożowa
rzepołuch
kukułka
wilga
wróbel
gęś białoczelna
siewka złota
czapla siwa
trznadel (nzn)

69
68
50
49
48
47
45
42
42
41
39
39
38
29
27
26
24
24
24
22
20
20
19
18
17
17
15
13
12
12
11
10
10
10
10
9
9
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
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myszołów włochaty
13
krzyżodziób
11
myszołów (nzn.)
10
jastrząb
10
cierniówka
10
kos
9
łęczak
9
kaczki (nzn.)
8
trznadel (nzn)
8
mewy (nzn.)
8
wilga
7
jastrzębie (nzn.)
6
kukułka
6
śnieguła
6
czapla siwa
5
kszyk
5
paszkot
5
pierwiosnek
4
mewa srebrzysta/białogłowa
4
trzmielojad
4
mysikrólik
4
bocian czarny
3
błotniak (nzn.)
3
kobuz
3
bażant
3
błotniak zbożowy
2
łabędź niemy
2
rudzik
2
sokół (nzn.)
2
mewa pospolita
2
mazurek
2
świstunka (nzn.)
2
pokrzywnica
2
dzięcioł zielony
2
świergotek polny
1
dzięcioł duży
1
drzemlik
1
łyska
1
piecuszek
1
kania czarna
1
pliszka (nzn.)
1
rybołów
1
kopciuszek
1
pleszka
1
Saxicola sp.
1
kulczyk
1
piegża
1
kwokacz
1
(nzn.) – ptaki nieoznaczone co do gatunku

proeko
pierwiosnek
trzmielojad
kuropatwa
paszkot
błotniak (nzn.)
krukowate (nzn.)
kobuz
śmieszka
kormoran
śnieguła
brzegówka
łęczak
świstun
jemiołuszka
bocian czarny
błotniak zbożowy
rudzik
górniczek
sokół (nzn.)
kszyk
mewy (nzn.)
krzyżodziób
bażant
świstunka (nieoznaczona)
pokrzywnica
dzięcioł zielony
świergotek polny
kaczki (nzn.)
gęsi (nzn.)
łabędź niemy
dzięcioł duży
drzemlik
łyska
piecuszek
mewa srebrzysta/białogłowa
mewa pospolita
kania czarna
pliszka (nzn.)
mazurek
batalion
rybołów
kopciuszek
pleszka
mysikrólik
Saxicola sp.
kulczyk
piegża
kwokacz

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Źródło: Kajzer (2010)
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Trzy spośród wymienionych powyżej gatunków (skowronek, dymówka, szpak)
zostały zakwalifikowane według BirdLife International jako gatunki SPEC3 (których
globalna populacja nie jest skupiona w Europie i które mają niekorzystny status
ochronny), jednak w Polsce są to gatunki szeroko rozpowszechnione i liczne bądź
bardzo liczne. Pozostałe gatunki mają korzystny status ochronny.
Ptaki zdecydowanie najczęściej wykorzystujące przestrzeń powietrzną nad
powierzchnią FW2 to gatunki z rzędu wróblowych – 89% osobników i 78%
obserwacji (wliczając rodzinę krukowatych) (rys. 8), które w 92% przelatywały na
pułapie poniżej pracy skrzydeł turbin (0–50 m) (bez uwzględnienia rodziny
krukowatych było to 94%).
Ryc. 12

a)

0,1%

0,1% 3%
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Ryc. 13

b)

2%
3%
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0,3%
9%

9%

1%
1%
7%
1%

69%

85%
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BLASZKODZIOBE
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GOŁĘBIOWE
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BRODZĄCE
SZPONIASTE
SIEWKOWE
KRÓTKONOGIE
krukow ate
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BLASZKODZIOBE
ŻURAWIOWE
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KRÓTKONOGIE
krukow ate

Przeloty ptaków wg systematyki (rzędy) nad powierzchnią FW2 przy
uwzględnieniu liczby osobników (a) i liczby stwierdzeń (b)
Liczba osobników gatunków potencjalnie najbardziej narażonych na kolizje
stanowiła 16% wszystkich osobników notowanych na punktach obserwacyjnych nad
powierzchnią FW2, a obserwacje tych gatunków – 30% wszystkich obserwacji.
Gatunki kolizyjne, przy uwzględnieniu liczby osobników, w 26% korzystały z
kolizyjnego pułapu przelotu, natomiast przy uwzględnieniu liczby obserwacji przy
było to 19%.
Najliczniej i jednymi z najczęściej stwierdzanymi ptakami z grupy gatunków
uznawanych za kolizyjne nad FW2 były krukowate – 26% wszystkich osobników oraz
30% wszystkich obserwacji. Najczęściej stwierdzanymi ptakami z grupy były
szponiaste – 29% obserwacji (10% osobników). W dalszej kolejności najliczniejsze
były blaszkodziobe (blisko 21% wszystkich osobników, przy niespełna 3%
obserwacji) oraz gołębie (blisko 20% wszystkich osobników, przy 22% obserwacji).
Za najbardziej potencjalnie kolizyjne rzędy można uznać krótkonogie i
blaszkodziobe – odpowiednio 58% i 42% osobników oraz 62% i 70% obserwacji
przedstawicieli tych rzędów stwierdzanych było w strefie kolizyjnej.
W trakcie przelotu wiosennego gęsi stwierdzano nad FW2 z częstotliwością 30
osobników/godzinę (0,6 obserwacji/godzinę), a pułap kolizyjny był wykorzystywany
Rys 8
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przez te ptaki w tym okresie z częstotliwością 11 osobników/godzinę. Jesienią
przelotne gęsi stwierdzano tylko 4-krotnie (w sumie 97 osobników). Dane o
wykorzystaniu przestrzeni powietrznej przez gęsi nie odbiegają jednak od wyników
uzyskiwanych wiosną w 2009 roku (w marcu) dla czterech innych lokalizacji z
centralnej Polski (woj. kujawsko-pomorskie, południowa część warmińskomazurskiego), które kształtowały się na poziomie 25–90 osobników/godzinę.
Natomiast w lokalizacjach silnie wykorzystywanych przez gęsi w tym okresie (w
pobliżu miejsca noclegowego oraz stałych żerowisk, woj. kujawsko-pomorskie)
parametry te były zdecydowanie wyższe – 877 osobników/godzinę (dane
niepublikowane autora). Natomiast jesienny przelot gęsi w 2009 roku był słabo
zaznaczony w całej środkowej Polsce, co z pewnością mogło mieć wpływ także na
niski wynik nad rozpatrywaną powierzchnią.
Najwyższe parametry wykorzystania przestrzeni powietrznej przez szponiaste
nad FW2 charakteryzują okres wędrówki jesiennej (sierpień–wrzesień) oraz sezon
lęgowy (maj–czerwiec). Parametry obliczone dla całego roku – 2,5 osobnika/godzinę
(2,2 obserwacji/godzinę) nie odbiegają od wyników uzyskiwanych dla lokalizacji w
centralnej Polsce – 1,5–4,3 osobnika/godzinę (1,3–3,2 obserwacji/godzinę).
Dane uzyskane na temat zgrupowań ptaków korzystających z przestrzeni
powietrznej nad FW2 pokazują, że jest to teren wykorzystywany w trakcie wędrówki
przez wróblowe (zięby, drozdy i szpaki) i jednocześnie potwierdzają, że nie jest to
teren intensywnej wędrówki, a więc fragment korytarza migracyjnego dla dużych
ptaków, w tym przede wszystkim gęsi, żurawi i siewek.
Teren planowanej farmy wiatrowej nie jest miejscem żerowania dużych stad
blaszkodziobych, żurawi, czy też miejscem koncentracji przedwędrówkowych dużych
gatunków (np. sejmiki bocianów). Udział przedstawicieli rzędów uznanych za
kolizyjne w ogólnej liczbie ptaków oraz sposób wykorzystywania przez nie
przestrzeni powietrznej jest zbliżony do wyników uzyskiwanych dla powierzchni
leżących z dala od jezior, dolin rzecznych, a tym samym kolonii lęgowych (np. mew i
rybitw), czy miejsc dużych koncentracji wędrówkowych gatunków z tej grupy tj.
blaszkodziobe. Przy obecności któregoś z wymienionych elementów (zwłaszcza
zbiorników wodnych czy kolonii) parametry te są znacznie wyższe (dane
niepublikowane autora).

4
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Rys. 9 Miejsca koncentracji ptaków na terenie powierzchni FW2. Miejsca przebywania stad:
____ GR – żurawia; ____ W – czajki, TP – kwiczoła, S – szpaka; ____ CS – czyża; ____ AM – czeczotki
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3.2.4. Monitoring chiropterologiczny
W ramach prowadzonego monitoringu chiropterologicznego (01.01.2009 do
15.11.2009) dla terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach
Kuczbork-Osada i Żuromin przeprowadzono inwentaryzację chiropterologiczną
(Popczyk 2009).
Metodyka badań
Na inwentaryzowanym terenie przeprowadzone zostały nasłuchy detektorowe –
prace prowadzone były przy użyciu detektora ultradźwięków firmy Batbox Baton, Batbox
Duet, Pettersson D 240x oraz Pettersson D 100, dźwięki nagrywane były na magnetofon
SONY TCM-S67V, dyktafony cyfrowe Olimpus WS-110 i Sony ICD-SX68. Nagrane
materiały zostały poddane analizie programem Cool Edit 96 oraz BatScan.

Na inwentaryzowanym terenie wytypowane zostały transekty (odcinki kontrolne),
po których osoba kontrolująca poruszała się zgodnie z harmonogramem prac (rys.
7). Transekty usytuowane są w taki sposób, aby przecinały cały inwentaryzowany
obszar i przechodziły w odległości ok. 50 m od planowanej lokalizacji elektrowni
wiatrowych. Nagrania prowadzone były także w potencjalnych miejscach żerowania
nietoperzy (cieki i zbiorniki wodne, zakrzaczenia oraz tereny zurbanizowane) –
stwierdzone na wskazanym terenie.
Dla powierzchni wykonano rekonesans terenowy w poszukiwaniu miejsc dziennego
pobytu nietoperzy (budek dla ptaków i nietoperzy). Wytypowano budynki mieszkalne i
gospodarcze do kontroli, położone w bezpośredniej bliskości inwentaryzowanego terenu
– dla wskazanych zabudowań wykonane zostały kontrole ankietowe dotyczące
kontaktów miejscowej ludności z nietoperzami oraz potencjalnego występowania tych
zwierząt w gospodarstwach rolnych (w okresie letnim).
Harmonogram prac
 Etap I – wiosna: 01.03-15.05 – 8 kontroli (1 raz w tygodniu) – od 2 godz. przed
zachodem do 2 godz. po zachodzie;
 Etap II – lato:
15.05-15.07 – pięć całonocnych kontroli;
15.07-31.08 – kontrole raz w tygodniu, w tym dwie kontrole
całonocne, pozostałe 4-godzinne począwszy od zachodu słońca.
 Etap III – jesień: 01.09-15.11 – kontrole raz w tygodniu, w tym dwie kontrole
całonocne, pozostałe od 2 godz. przed zachodem do 4 godz. po
zachodzie.

Wyniki inwentaryzacji
Wykonując przemarsze po wyznaczonych transektach w okresie wiosennym
stwierdzono dwa gatunki nietoperzy na 7 transektach detektorowych (tab. 5).

43

proeko

2
3
4

1

6

5
8
9

15

10

7
21

11
19

20

12

18

16

13

14

17

- odcinek pokonywany podczas kontroli

Rys. 10 Plan sytuacyjny rozmieszczenia transektów detektorowych monitoringu
chiroperologicznego na powierzchni „FW2”
Tabela 5 Wyniki inwentaryzacji chiropterologicznej na transektach detektorowych
na obszarze FW2 w okresie wiosennym
Transekt
nr
2
3
10
12
14

16

17

Gatunek
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Liczebność

Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Trudna do oszacowania –
pojedyncze osobniki
Nietoperze żerują wzdłuż
szpaleru krzaków
Trudna do oszacowania –
pojedyncze osobniki
Nietoperze żerują w
południowej części transektu
przy terenie zurbanizowanym
Trudna do oszacowania –
pojedyncze osobniki
Kolonia rozrodcza w
szpalerze drzew

Karlik malutki
Pipistrellus pipistrellus

Pojedyncze stwierdzenie w
kwietniu

Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Żerujące osobniki z kolonii
rozrodczej

Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Uwagi
Nietoperze poruszają się wzdłuż
drzew porastających pobocza drogi
Osobniki przylatują na transekt z
transektu nr 2
Nietoperze poruszają się wzdłuż
drzew porastających pobocza drogi

Nietoperze poruszają się wzdłuż
drzew porastających pobocza drogi
Kolonia rozrodcza z ok. 10
samicami.

Źródło: Popczyk (2009)
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W okresie letnim stwierdzono pięć gatunków nietoperzy na 8 transektach
detektorowych (tab. 6).
Tabela 6 Wyniki inwentaryzacji chiropterologicznej na transektach detektorowych
na obszarze FW2 w okresie letnim
Transekt
nr

1

2

3

4

Gatunek
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Karlik większy
Pipistrellus nathusii
Karlik drobny
Pipistrellus pygmaeus
Nocek sp.
Myotis sp.

10

14
17

pojedyncze przeloty
pojedyncze osobniki
pojedyncze przeloty
pojedyncze przeloty

Mroczek późny
Eptesicus serotinus

licznie żerujące nietoperze

Borowiec wielki
Nyctalus noctula

licznie żerujące nietoperze

gatunek nieoznaczony

Pojedyncze przeloty

Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Borowiec wielki
Nyctalus noctula

Borowiec wielki
Nyctalus noctula
Karlik większy
Pipistrellus nathusii
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Uwagi

licznie żerujące nietoperze

gatunek nieoznaczony

gatunek nieoznaczony
5

Liczebność

Z powodu jakości nagrania nie było
możliwości określania gatunku
Z powodu siły sygnału nie można
określić gatunku
Nietoperze latają wzdłuż drogi i nad
sąsiadujących z drogą łąkach
Nietoperze latają wzdłuż drogi i nad
sąsiadujących z drogą łąkach
Z powodu siły sygnału nie można
określić gatunku

licznie żerujące nietoperze
nietoperze żerujące nad
łąką
pojedyncze przeloty
pojedyncze przeloty

Z powodu siły sygnału nie można
określić gatunku

pojedyncze osobniki
pojedyncze osobniki
nieliczne przeloty

Nietoperze latają wzdłuż drogi

przeloty nieregularne
okresowo żeruje ok. 5-10
nietoperzy.

Źródło: Popczyk (2009)

W okresie jesiennym znaczny spadek aktywności nietoperzy na poszczególnych
transektach. Stwierdzono jeden gatunek (mroczek późny) na 2 transektach
detektorowych (tab. 7).

4
4

45

proeko

Tabela 7 Wyniki inwentaryzacji chiropterologicznej na transektach detektorowych
na obszarze FW2 w okresie jesiennym
Transekt
nr

Gatunek

Liczebność

2

Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Średnio liczne

3

Mroczek późny
Eptesicus serotinus

Średnio liczne

Uwagi
Nietoperze koncentrują się wzdłuż
drogi łączącej miejscowości Zielona
i Kuczbork
Osobniki przylatują na transekt z
transektu nr 2

Źródło: Popczyk (2009)

Na wskazanym terenie, w lipcu wykonano rekonesans w poszukiwaniu miejsc
dziennego pobytu nietoperzy (budek dla ptaków i nietoperzy). Wytypowano do
kontroli budynki mieszkalne położone w bezpośredniej bliskości inwentaryzowanego
terenu (miejscowości Oleszewko, Kuczbork-Wieś oraz Kliczewo-Małe).

Rys. 11 Plan rozmieszczenia powierzchni do kontroli miejsc dziennego pobytu
W wyniku kontroli miejscowości stwierdzono występowanie jednego gatunku
nietoperzy – mroczka późnego w miejscowościach Kuczbork Wieś (nieliczny) i
Kliczewo Małe (ok. 5 osobników).
Wyniki zbiorcze
Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono 5 gatunków nietoperzy (mroczek
późny, borowiec wielki, karlik większy i karlik malutki). Karlik malutki zanotowany był
tylko jeden raz na początku kwietnia. Nietoperze koncentrują się wzdłuż dróg,
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szczególnie intensywnie na odcinku Zielona-Kuczbork, często i licznie żerują nad
łąkami oraz wzdłuż drogi. Okresowo na wskazanym terenie nietoperze przebywają
licznie, koncentrując się w okolicy transektów nr: 1, 2, 3, 4 i 14.
Teren
objęty
inwentaryzacją
charakteryzuje
się
małymi
walorami
chiropterologicznymi. Na tym obszarze nie znajdą dla siebie dogodnych warunków
szczególnie cenne gatunki nietoperzy ujęte w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.
Cenniejszymi terenami dla bytowania nietoperzy są przyległe miejscowości oraz
szpalery drzew porastające pobocza dróg łączących miejscowości Zielona-Kuczbork,
Kuczbork-Olszewo oraz pas zadrzewień porastających ciek wodny położony na
zachód od miejscowości Kliczewo. Na terenie i w bezpośredniej bliskości inwestycji
wyznaczono strefy według czterostopniowej skali oceny waloru przyrodniczego –
obszar planu w znacznej mierze znajduje się w I stopniu skali (bardzo niska wartość
przyrodnicza) (rys. 12).
Wyznaczono na badanych i przylegających do powierzchni terenach obszary
charakteryzujące się wyższymi walorami przyrodniczymi (II stopień skali niska
wartość przyrodnicza) – tereny te to: opisane wcześniej drogi wraz z porastającymi je
szpalerami drzew, miejscowości Kliczewo i Kuczbork oraz zadrzewienia i
zakrzaczenia na zachód od miejscowości Kliczewo.

I – powierzchnia o bardzo niskiej wartości przyrodniczej,
II – powierzchnia o niskiej wartości przyrodniczej

Rys. 12 Położenie stref o określonym walorze przyrodniczym dla nietoperzy
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Biologia i ekologia gatunków nietoperzy stwierdzonych w monitoringu:
1. Mroczek późny Eptesicus serotinus
Systematyka gatunku:
Gromada: Ssaki Mammalia
Rząd: Nietoperze Chiroptera
Rodzina: Mroczkowate Vespertilionidae
Biologia gatunku:
Wymiary: długość ciała od 6,0 do 8,2 cm, ogona 4 – 6 cm, rozpiętość skrzydeł 31,5 –
38,1 cm, masa ciała od 14 – 35 g. Długość kości przedramienia wynosi od 48 do 57 mm.
Jest to jeden z największych krajowych gatunków. Okres godowy przypada na jesień i
zimę. Ciąża trwa od 6 – 8 tygodni. Samica rodzi z reguły 1 młode, niezmiernie rzadko
bliźniaki. Odżywia się jak wszystkie krajowe gatunki owadami.
Ekologia gatunku:
Gatunek ten występuje pospolicie w całym kraju – jest najbardziej synantropijnym
z polskich gatunków, w lecie najczęściej zasiedla budynki mieszkalne gdzie kryje się
w szczelinach i na poddaszach. Z okresu zimowego jest niewiele danych – być może
zimuje również w budynkach mieszkalnych gdyż niezmiernie rzadko stwierdzany jest
w typowych dla innych gatunków zimowiskach, takich jak: jaskinie, sztolnie, budowle
forteczne czy piwnice.
Nietoperz ten poluje nad drogami, w okolicach lamp ulicznych, brzegów lasów i
parków czasem na otwartej przestrzeni. Poluje głównie na duże owady.
Rozmieszczenie w Europie:
Mroczek późny występuje w środkowej i południowej Europie. W Polsce
występuje pospolicie w całym kraju.
Status gatunku:
Prawo międzynarodowe:
 Konwencja Berneńska – Załącznik II
 Konwencja Bońska – Załącznik II
 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik IV
 EUROBATS – Załącznik I
Prawo krajowe:
 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła
 ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat, choć raz
stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku)
 strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze
Kategorie IUCN:
 Czerwona lista IUCN (2007) – LR/Lc – gatunek mniejszego ryzyka /
najmniejszej troski
2. Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Systematyka gatunku:
Gromada: Ssaki Mammalia
Rząd: Nietoperze Chiroptera
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Rodzina: Mroczkowate Vespertilionidae
Biologia gatunku:
Długość ciała 3,3-5 cm, ogona 2,5-3,5 cm, waga 3-8 g, rozpiętość skrzydeł do 19
cm. Barwa futra w różnych odcieniach brązu. Błony lotne ciemne. Jest to jeden z
najmniejszych krajowych gatunków nietoperzy.
Ciąża trwa od 4-6 tygodni. Samica rodzi z reguły 1 młode, niezmiernie rzadko
bliźniaki.
Ekologia gatunku:
Gatunek najczęściej spotykany w parkach, ogrodach oraz w terenie
zurbanizowanym. Lata powoli polując na owady w gęstych zaroślach i nad drogami.
Latem dużo częściej zajmuje budynki niż budki dla ptaków lub nietoperzy czy
dziuple. Zimuje w podziemiach. Odżywia się owadami o wielkości poniżej 5 mm.
Rozmieszczenie w Europie:
Gatunek występuje na terenie Europy za wyjątkiem północnej Rosji, Skandynawii
i Islandii. W Polsce rozmieszczony jest bardzo nieregularnie.
Status gatunku:
Prawo międzynarodowe:
 Konwencja Berneńska – Załącznik II
 Konwencja Bońska – Załącznik II
 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik IV
 EUROBATS – Załącznik I
Prawo krajowe:
 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła
 ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat choć raz
stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku)
 strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze
Kategorie IUCN:
 Czerwona lista IUCN (2007) – LR/Lc – gatunek mniejszego ryzyka /
najmniejszej troski.
3. Karlik większy Pipistrellus nathusii
Systematyka gatunku:
Gromada: Ssaki Mammalia
Rząd: Nietoperze Chiroptera
Rodzina: Mroczkowate Vespertilionidae
Morfometria i biologia gatunku:
Jest to jeden z najmniejszych krajowych gatunków nietoperzy. Długość ciała 33–
60 mm, ogona 25–35 mm, masa ciała 6–15,5 g, rozpiętość skrzydeł do 210 mm,
długość przedramienia 30–37 mm. Barwa futra w różnych odcieniach brązu. Błony
lotne ciemne. Samica rodzi z reguły 1 młode. Jest to nietoperz, u którego
stwierdzono najdłuższy przelot z pośród europejskich gatunków – 2100 km.
Maksymalny stwierdzony wiek w warunkach naturalnych to 11 lat.
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Ekologia gatunku:
Środowiskiem życia tego nietoperza są lasy, parki i tereny w pobliżu rzek. Kolonie
letnie spotykane są najczęściej w dziuplach drzew i w budkach dla ptaków. Miejsca
hibernacji stwierdzano w dziuplach drzew, szczelinach budynków i szczelinach
skalnych. Miejscami polowań są drogi i ścieżki leśne, granice lasów i zbiorniki
wodne.
Rozmieszczenie w Europie:
Występuje na terenie Europy poza obszarem północnej Rosji, Skandynawii i
Islandii. Jego rozmieszczenie na terenie Polski jest bardzo nieregularne; najliczniej
stwierdzany na północnym wschodnie oraz wschodzie Polski.
Status gatunku:
Prawo międzynarodowe:
 Konwencja Berneńska – Załącznik II
 Konwencja Bońska – Załącznik II
 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik IV
 EUROBATS – Załącznik I
Prawo krajowe:
 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła
 ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat, choć raz
stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku)
 strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez
nietoperze
Kategorie IUCN:
 Czerwona lista IUCN – LR/Lc – gatunek mniejszego ryzyka/najmniejszej
troski.
4. Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus
Systematyka gatunku:
Gromada: Ssaki Mammalia
Rząd: Nietoperze Chiroptera
Rodzina: Mroczkowate Vespertilionidae
Morfometria i biologia gatunku:
Długość ciała 33–50 mm, ogona 23–36 mm, waga 3–9 g, rozpiętość skrzydeł do
240 mm. Barwa futra w różnych odcieniach brązu. Błony lotne ciemne. Jest to jeden
z dwóch najmniejszych krajowych gatunków nietoperzy.
Gody rozpoczynają się od lipca i trwają do początku października. Samica na
wiosnę rodzi z reguły 2 młode.
Ekologia gatunku:
Gatunek można spotykać w lasach, parkach, ogrodach oraz w terenach
zurbanizowanych. Lata powoli polując na owady w gęstych zaroślach i nad drogami.
Latem dużo częściej zajmuje budynki niż budki dla ptaków lub nietoperzy czy
dziuple. Zimuje w podziemiach. Odżywiaja się owadami o wielkości poniżej 5 mm.
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Rozmieszczenie w Europie:
Gatunek występuje na terenie całej Europy za wyjątkiem północnej Rosji,
Skandynawii i Islandii. W Polsce rozmieszczony bardzo nieregularnie.
Status gatunku:
Prawo międzynarodowe:
 Konwencja Berneńska – Załącznik III
 Konwencja Bońska – Załącznik II
 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik IV
 EUROBATS – Załącznik I
Prawo krajowe:
 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła;
 ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat, choć raz
stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku);
 strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze.
5. Borowiec wielki Nyctalus noctula
Systematyka gatunku:
Gromada: Ssaki Mammalia
Rząd: Nietoperze Chiroptera
Rodzina: Mroczkowate Vespertilionidae
Morfometria i biologia gatunku:
Jeden z największych krajowych gatunków nietoperzy. Długość ciała 60–85 mm,
ogona 40–61 mm, rozpiętość skrzydeł 320–410 mm, waga 15–46 g. Długość kości
przedramienia wynosi 47–58,5 mm. Futro dość charakterystycznej barwy rudobrązowej. Błony lotne czarno-brązowe. Gody trwają od sierpnia do października.
Samica rodzi z reguły 2 młode, niezmiernie rzadko trzy. Odżywia się jak wszystkie
krajowe gatunki owadami.
Ekologia gatunku:
Nietoperz występuje głównie w lasach i parkach, choć ostatnio spotykany coraz
częściej w miastach. Aktywny od zmierzchu i w nocy. Lata nad drogami leśnymi i
drzewami czasami bardzo wysoko. Latem zajmuje dziuple, budki dla ptaków i
nietoperzy.
Rozmieszczenie w Europie:
Gatunek stwierdzany w całej Polsce pospolicie. W Europie spotykany poza
północna Skandynawią, Islandią, i Irlandią.
Status gatunku:
Prawo międzynarodowe:
 Konwencja Berneńska – Załącznik II
 Konwencja Bońska – Załącznik II
 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik IV
 EUROBATS – Załącznik I
Prawo krajowe:
 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła
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ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat, choć raz
stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku)
strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez
nietoperze
Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN – LR/Lc – gatunek mniejszego ryzyka/najmniejszej troski.

3.2.5. Procesy przyrodnicze i powiązania przyrodnicze obszaru lokalizacji
przedsięwzięcia z otoczeniem
Podstawowe znaczenie na terenie lokalizacji przedsięwzięcia >Żuromin FW2< i w
jego otoczeniu mają procesy hydrologiczne, atmosferyczne i ekologiczne. Ze
względu na umiarkowane i małe nachylenia terenu nie występuje tu zagrożenie
występowania procesów morfologicznych, w tym powierzchniowych ruchów
masowych.
Specyficzne ukształtowanie terenu lokalizacji przedsięwzięcia powoduje, że w
zakresie powiązań przyrodniczych realizowanych przez obieg wody, obszar ten
stanowi głównie powierzchnię autonomiczną (wierzchowinową), z której następuje
ubytek materii oraz częściowo podporządkowaną (obniżenia dolinne), w obrębie
których dominuje akumulacja materii.
Na terenie lokalizacji elektrowni i w jego bliskim sąsiedztwie nie występują obiekty
hydrograficzne mogące stwarzać zagrożenie powodziowe.
Istota powiązań atmosferycznych polega na transformacji właściwości powietrza
pod względem fizycznym (temperatura, wilgotność) i chemicznym (skład powietrza,
wiatr jako nośnik pierwiastków chemicznych) w zależności od przepływu nad
określonymi obszarami. Teren lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się w otoczeniu
rolno-leśnym co sprzyja czystości napływających mas powietrza. Wobec przewagi
wiatrów z sektora zachodniego w rejonie lokalizacji elektrowni są to głównie
powiązania zachód – wschód. Na zachód (i północny-zachód) od terenu lokalizacji
elektrowni znajdują się tereny rolno-leśne, co sprzyja czystości napływających mas
powietrza.
Lokalnie występuje sukcesja roślinności. Na terenach nieużytkowanych rolniczo,
zwłaszcza na skraju płatów leśnych i zadrzewień oraz na terenach hydrogenicznych,
obserwowana jest sukcesja wtórna roślinności leśnej i nadwodnej. Wkraczanie
roślinności naturalnej rozpoczęło się spontanicznie, gdy przestały działać czynniki,
które ograniczały możliwość jej rozwoju. Na pozostałych obszarach sukcesji
roślinności przeciwdziałają głównie zabiegi agrotechniczne.
Powiązania ekologiczne (migracje roślin i zwierząt) stymuluje przede wszystkim
osnowa ekologiczna danego obszaru. Osnowę ekologiczną tworzy system terenów
przyrodniczo aktywnych, płatów i korytarzy ekologicznych przenikających dany obszar,
w analizowanym przypadku rolniczy, umożliwiających przyrodnicze powiązania
funkcjonalne w płaszczyźnie horyzontalnej. Istnienie osnowy ekologicznej warunkuje
utrzymanie względnej równowagi ekologicznej środowiska przyrodniczego, wzbogaca
jego strukturę materialno-funkcjonalną i urozmaica krajobraz w sensie fizjonomicznym.
Podstawowym elementem osnowy ekologicznej terenu lokalizacji przedsięwzięcia
i jego sąsiedztwa jest słabo wykształcona dolina cieku w zachodniej części obszaru.
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Na pozostałym obszarze osnowa ma charakter mozaiki
lokalnych korytarzy
ekologicznych, w postaci przydrożnych alei i śródpolnych szpalerów drzew.
Powiązaniom ekologicznym między lokalnymi płatami ekologicznymi sprzyja
rolnicze użytkowanie ziemi.

3.3. Diagnoza stanu antropizacji środowiska
Główne przejawy antropizacji środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji
przedsięwzięcia i jego otoczenia to:


dominacja rolniczego użytkowania ziemi, czego efektem są m. in. synantropizacja
roślinności, degradacja struktury ekologicznej terenu oraz specyfika krajobrazu o
cechach kulturowego krajobrazu rolniczego;



zanieczyszczenia obszarowe generowane przez rolnictwo w rezultacie uprawy
ziemi, nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin, dominacja gleb
lekkich w areale użytków rolnych ułatwia przenikanie zanieczyszczeń do wód
gruntowych i powierzchniowych;



osadnictwo wiejskie na obrzeżach terenu lokalizacji przedsięwzięcia, w tym
obiekty gospodarcze i usługowe – źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
ścieków komunalnych i gospodarczych oraz odpadów komunalnych i
gospodarczych, w tym sąsiedztwo wsi Zielona (na północny-zachód), KuczborkOsada na (na północny-wschód, Olszewko (na południowy-wschód), Kliczewo
Małe (na południe) i Kosewo na południowy-zachód) – odległość najbliższych
planowanych elektrowni od zabudowy wsi wynosi ok. 500 – 600 m;



położenie na zachód od terenu lokalizacji przedsięwzięcia miasta Żuromin (ok.
3,6 km);



przebieg w sąsiedztwie północnej granicy obszaru inwestycji drogi wojewódzkiej
nr 563 Rypin – Żuromin – Mława oraz sieć lokalnych dróg utwardzonych i
gruntowych przecinających przez teren lokalizacji przedsięwzięcia (komunikacja
samochodowa jako źródło emisji zanieczyszczeń atmosfery i hałasu);
Warunki aerosanitarne

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie terenu lokalizacji
przedsięwzięcia to:


paleniska domowe, źródła ciepła (głownie paliwa stałe – węgiel) i emisja
technologiczna z obiektów gospodarczych;



emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych głównie z dróg o lokalnym charakterze;



emisja zanieczyszczeń z ciągników i maszyn rolniczych;



emisja niezorganizowana z obiektów hodowlanych;



emisja niezorganizowana pyłów z terenów pozbawionych stale (np. drogi gruntowe)
lub okresowo (np. grunty orne) roślinności;



napływ zanieczyszczeń z otoczenia, w tym z miasta Żuromina.
W rejonie terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie występują punkty pomiarowe
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
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Stan czystości powietrza atmosferycznego w powiecie żuromińskim jest badany
przez WIOŚ w Warszawie, zgodnie z zasadą tzw. tła zanieczyszczeń. Najbliższa
względem terenu lokalizacji przedsięwzięcia jest stacja pomiarowa zanieczyszczeń
powietrza w Żurominie, wykonująca jedynie pomiary stężeń benzenu.
Wg „Rocznej oceny zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim.
Raport za rok 2009”, dla strefy ciechanowsko-mławskiej (w obrębie której znajduje
się gm. Żuromin), zidentyfikowano obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla
pyłu PM10 wg kryteriów ochrony zdrowia. Wobec powyższego strefa ta została
zakwalifikowane do klasy C. Dla pozostałych zanieczyszczeń (SO2, CO, benzen i
ołów) standardy imisyjne na terenie strefy (podobnie jak na całym obszarze
województwa) były dotrzymane. Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy
docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2009 r. obszar całego
województwa mazowieckiego otrzymał klasę C ze względu na przekroczenie
poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu według kryterium ochrony zdrowia. Dla
pozostałych zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe (arsen,
kadm, nikiel oznaczane w pyle PM10) oraz ozon normy były dotrzymane.
Hałas
W rejonie terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie występują
zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do
środowiska, z wyjątkiem dużych gospodarstw rolnych. Źródłem hałasu jest tu przede
wszystkim komunikacja samochodowa głównie na drodze wojewódzkiej
przebiegającej na północ od terenu lokalizacji przedsięwzięcia.
W rejonie terenu lokalizacji przedsięwzięcia, obiekty i tereny o funkcjach
chronionych ze względu na uciążliwości akustyczne, stanowi zwarta zabudowa wsi
na jego obrzeżach. Występuje tu głównie zabudowa zagrodowa oraz zabudowa
mieszkaniowo-usługowa.
Stan zanieczyszczenia wody i przekształcenia jej obiegu
W rejonie terenu lokalizacji przedsięwzięcia, występują tylko drobne cieki (w tym
rzeka Luta) i zbiorniki wodne. Wody występujących tu obiektów hydrograficznych nie
były badane pod względem stanu czystości.
Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych w rejonie lokalizacji
przedsięwzięcia stanowią ścieki sanitarne gromadzone w tzw. zbiornikach
bezodpływowych (w przypadku nieszczelności zbiorników co jak wykazuje praktyka
jest częstym zjawiskiem i/lub wylewania ścieków w przypadkowe miejsca).
Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, poza ściekami
komunalnymi, mogą być także nawozy, zarówno sztuczne jak i organiczne oraz
chemiczne środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie.
Poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenach
wiejskich stanowić mogą również nieprawidłowo składowane nawozy, w tym nawozy
naturalne (obornik, gnojowica, gnojówka). Przy nieprawidłowym składowaniu
następuje zanieczyszczenie wód gruntowych znacznie stężonymi składnikami
nawozu, oddziałującymi na środowisko przez dłuższy czas. Poza tym stanowią
potencjalne źródło zanieczyszczenia sanitarnego organizmami chorobotwórczymi.
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Przekształcenia litosfery
Do podstawowych
przedsięwzięcia należą:

przekształceń

litosfery

w

rejonie

terenu

lokalizacji



przekształcenia właściwości fizykochemicznych gleb na terenach użytkowanych
rolniczo związane przede wszystkim z zabiegami agrotechnicznymi;



przekształcenia związane z infrastrukturą komunikacyjną, w tym nasypy, wykopy
niwelacje;
tereny przekształceń geomechanicznych, związanych przystosowaniem terenu do
zainwestowania, a w szczególności wykopy i nasypy, związane z posadowieniem
budynków, lokalizacją infrastruktury technicznej itp.



5
4

55

4.

proeko

FORMY OCHRONY PRZYRODY W REJONIE LOKALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA

4.1. Teren lokalizacji przedsięwzięcia
Teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< położony jest poza
przestrzennymi formami ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
Najbliższym terenem objętym ochroną przyrody jest Zieluńsko–Rzęgnowski
Obszar Chronionego Krajobrazu w minimalnej odległości ok. 250 m od najbliższej
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej.
Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje teren o całkowitej
powierzchni 38495,4 ha, z wyróżniającym się krajobrazem o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych
z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt
Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia (w miejscach planowanych lokalizacji
elektrowni wiatrowych), nie stwierdzono gatunków roślin, objętych w Polsce ochroną
gatunkową. Powierzchnie wskazane pod bezpośrednie lokalizacje elektrowni
wiatrowych porośnięte są przez roślinność segetalną, towarzyszącą uprawom
polowym.
W trakcie monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2010) na terenie planowanego
przedsięwzięcia i w 2-kilometrowym buforze wokół powierzchni, stwierdzono łącznie
występowanie 121 gatunków ptaków, z których zdecydowana większość objęta jest
ochroną ścisłą (105 gatunków) lub częściową (7 gatunków)3. Ponadto spośród
stwierdzonych gatunków 18 to gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (zob. status
ochronny w tab. 3, rozdz. 3.2.3.2.).
W zakresie chiropterofauny, 5 stwierdzonych w trakcie monitoringu
chiropterologicznego (Popczyk 2009) gatunków nietoperzy (zob. rozdz. 3.2.4.2.)
podlega ochronie ścisłej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną – Dz. U. 2004, Nr
220, poz. 2237).

4.2. Regionalne otoczenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia
W otoczeniu terenu lokalizacji przedsięwzięcia (w odległości do ok. 15 km)
występują następujące, formy ochrony przyrody (rys. 13):


rezerwaty przyrody, z których najbliższe to:
 „Baranie Góry” – rezerwat fitocenotyczny (odległość ok. 5,5 km na północnywschód od najbliższej elektrowni);

3

W Polsce prawie wszystkie gatunki podlegają ochronie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
28 września 2004 r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną - Dz. U. 2004, Nr
220, poz. 2237)
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 „Dolina Mławki” – rezerwat leśny (odległość ok. 8,4 km w kierunku wschodnim
od najbliższej elektrowni);
 „Olszyny Rumockie” – rezerwat leśny (odległość ok. 12,4 km w kierunku
północno-wschodnim od najbliższej elektrowni).
 „Gołuska Kępa” – rezerwat leśny (odległość ok. 13,3 km w kierunku
południowym od najbliższej elektrowni);


Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (odległość ok. 12,5 km na
północny-zachód od najbliższej elektrowni);



obszary chronionego krajobrazu:
 Międzyrzecze Skrwy i Wkry (odległość ok. 6,3 km na zachód od najbliższej
elektrowni);
 Nadwkrzański (odległość ok. 11,6 km na południe od najbliższej elektrowni);



obszary Natura 2000, w tym:
 ustanowiony obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki”
PLB140008 – obejmujący część obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze
Skrwy i Wkry – w minimalnej odległości ok. 6,3 km w kierunku zachodnim;
 obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty:
 „Olszyny Rumockie” PLH140010 (w minimalnej odległości ok. 2,4 km w
kierunku wschodnim);
 „Baranie Góry” PLH140002 (w minimalnej odległości ok. 5,5 km w
kierunku północno-wschodnim);
 „Ostoja Lidzbarska” PLH280012 (w minimalnej odległości ok. 12,8 km w
kierunku północno-zachodnim).



użytek ekologiczny „Straszewy” (w minimalnej odległości ok. 8,5 km w
kierunku północnym).
Ponadto w otoczeniu terenu lokalizacji przedsięwzięcia znajdują się pomniki
przyrody, z których najbliższe (w odległości ponad 1,2 km od najbliższych
planowanych elektrowni wiatrowych) w miejscowości Kuczbork (2 drzewa: jesion
wyniosły i lipa drobnolistna) i w miejscowości Zielona (4 drzewa: świerk pospolity
platan klonolistny jesion wyniosły i lipa drobnolistna).

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody utworzono w 1994 r.:


„Baranie Góry” jako rezerwat fitocenotyczny, zajmuje powierzchnię 176,62 ha i
pokrywa się w całości z obszarem Natura 2000 (zob. poniżej);



„Dolina Mławki” jako rezerwat leśny, o powierzchni 147 ha.



„Olszyny Rumockie” jako rezerwat leśny – pokrywa się w całości z obszarem Natura
2000 (zob. poniżej).



„Gołuska Kępa” jako rezerwat leśny o powierzchni 9,9 ha. Ochroną objęto las
liściasty z drzewostanem olchy, jaworu i jesionu;

5
6
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Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy o powierzchni ogólnej 27,8 tys.
ha, powstał w 1990 r. Położony jest on na pograniczu trzech województw: kujawskopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Celem utworzenia parku
jest ochrona malowniczych krajobrazów pojeziernych z rozległymi kompleksami
leśnymi, o wysokich walorach kulturowych, zdrowotnych i rekreacyjnych. Część
obszaru GLPK została ponadto objęta ochroną jako obszar Natura 2000 – specjalny
obszar ochrony siedlisk „Ostoja Lidzbarska” (zob. poniżej).
Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry obejmuje tereny
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowych z powodu możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i
wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Część OChK Międzyrzecze Skrwy i Wkry została objęta ochroną jako obszar
Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” (zob.
poniżej).
Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię
97910,40 ha i obejmuje dolinę rzeki Wkry wraz z otoczeniem.
Obszary Natura 20004
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” (PLB140008)
obejmuje przełomowy odcinek Wkry z rzeką o naturalnym, roztokowym charakterze.
Obszar leży w kompleksie leśnym Pomiechówek, po obu stronach przełomu rzeki
Wkry. Obejmuje pradolinę Wkry wraz z przyległymi łęgami oraz z wysoczyzną i jej
stromym stokiem z grądami zboczowymi. Geobotanicznie obszar należy do okręgu
Warszawskiego w Pasie Wielkich Dolin. Szczególnie licznie występują tu łęgi.
Pokrywa zielna jest w nich na ogół mało zmieniona. Występują tu gleby typu mad i
torfów niskich, miejscami czarnych ziem. Jedyny starszy drzewostan położony jest w
pradolinie strumienia bez nazwy wpadającego do Wkry. Panują tu 65-85 letnie
drzewostany olszowo-jesionowe, z domieszką wiązu szypułkowego i świerka.
Najcenniejszym krajobrazowo jest ok. 70-letni drzewostan z panującym jesionem.
Drugim zbiorowiskiem są potencjalne lasy grądowe w odmianach typowej, zboczowej
i niskiej. Skład drzewostanowy grądów jest zdominowany przez sztuczne odnowienia
sosnowe z domieszką dębu. Na stokach spotyka się grąd zboczowy, który
prawdopodobnie powstał z kserotermicznych zarośli, o czym świadczy brak w runie
typowych "grądowych" gatunków z grup syngenetycznych, natomiast pozostał bogaty
skład krzewów z poprzednio panującego zbiorowiska. Wierzchowina jest rozkopana,
dosyć znaczne jest tu zarastanie sosną i aktualnie występuje tu zespół PinoQuercetum. Odcinek rzeki Wkry jest porośnięty szuwarami, zaś wysepki i częściowo
plaże - zbiorowiskami wiklinowymi.
Istotną wartość przyrodniczą posiadają tu pozostałości, nieco przekształconych,
lasów łęgowych i grądów - rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
które zajmują ponad 60% obszaru. Stwierdzono obecność bobra i wydry. W rzece
występują podwodne, przybrzeżne zbiorowiska rdestnicowe i dość bogata ichtiofauna
(jednak bez gatunków z Załącznika II). Bogata jest również awifauna.
W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej. Liczebności 2 gatunków (błotniaka łąkowego i derkacza) spełniają
kryteria wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez BirdLife International. Ponadto
4

Charakterystyka obszarów wg standardowych formularzy danych (www.mos.gov.pl).
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10 gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej
czerwonej księdze zwierząt. Ostoja jest jednym z 10 najważniejszych w Polsce lęgowisk
błotniaka łąkowego, jak też ważnym legowiskiem derkacza.
Zagrożenie dla obszaru stwarza ją:


zamiana łąk na grunty orne,



zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk,



nadmierne pogłębianie rowów melioracyjnych.



zaśmiecanie oraz niszczenie runa leśnego.
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Ostoja Lidzbarska” PLH280012 obejmuje duży kompleks leśny z
licznymi jeziorami i zagłębieniami bezodpływowymi, przecięty granicą pomiędzy
wzgórzami moreny czołowej fazy kujawskiej stadiału poznańskiego a położonymi na
południe od nich równinnymi polami sandrowymi. W ukształtowaniu terenu północnej
części wyróżniają się doliny rzeczne Górzanki i Brynicy z przełomowym odcinkiem tej
ostatniej, o deniwelacjach sięgających 50 m. Urozmaicona rzeźba terenu decyduje o
dużej atrakcyjności krajobrazu.
Znajdują się tu wzniesienia drumlinowe, kemowe i ozowe, nisze źródliskowe,
przełomowe odcinki rzek. Liczne są też jeziora. Do najciekawszych należą:
Górznieńskie (47 ha), Piaseczno, Czarny Bryńsk oraz jeziora Bryńskie Północne i
Południowe.
W skład kompleksu leśnego wchodzą bory mieszane, świeże oraz lasy liściaste,
szczególnie grąd subkontynentalny. Dość duże powierzchnie zajmują olsy, lasy
łęgowe i zarośla wierzbowe. Mezotroficzne i eutroficzne jeziora śródleśne otoczone
są przez zbiorowiska mszysto-turzycowe i szuwarowe. Występują duże powierzchnie
wilgotnych i świeżych łąk.
Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (23 typy) występują w
rozproszeniu, zajmując łącznie około 50 % obszaru, a 10 gatunków zwierząt i 7
gatunków roślin z tego obszaru figuruje w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Stwierdzono tu też stanowiska rzadkich i zagrożonych w skali kraju oraz prawnie
chronionych gatunków flory i fauny. Dobrze zachowane naturalne zbiorowiska leśne
z 140-160-letnimi starodrzewiami łęgowymi i grądowymi; 180-letnie sosny. Obszar
ma ponadto duże walory krajobrazowe; godne wspomnienia jest występowanie wód
o wysokiej klasie czystości.
Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady
79/409/EWG.
Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru mogą być:


niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji;



intensyfikacja pozyskania drewna w starodrzewach;



zanieczyszczenie wód i powietrza;



zaprzestanie użytkowania łąk.
Obszar w większości położony na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego (18 966 ha) z rezerwatami przyrody: „Klonowo” (30,9 ha), „Jar
Brynicy” (29,5 ha), „Jar Krynicy” (28,27 ha), „Czarny Bryńsk” (11,13 ha), „Ostrowy
nad Brynicą” (2,04 ha), „Szumny”.
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Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Baranie Góry” PLH140002 obejmuje rezerwat przyrody, położony w
gminie Lipowiec Kościelny. Według podziału geodotanicznego Polski leży on w Dziale
Mazowiecko-Poleskim w krainie Północnomazowiecko-Kurpiowskiej, w okręgu
Wzniesień Mławskich. Znajdujący się na granicy zlodowacenia północnopolskiego i
środkowopolskiego obszar, stanowią wysokie wały, w których występują piaski, żwiry
oraz głazy moren czołowych stadiału północnomazowieckiego. Gleby tego obszaru
wytworzone zostały z piasków, żwirów i głazów lodowcowych. Wyróżniono w nim dwa
podtypy glebowe, a mianowicie gleby rdzawe właściwe, z rzędu gleb bielicoziemnych
oraz gleby brunatne kwaśne typowe, rzadziej wyługowane.
Charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu obszar należy do zlewni rzeki
Mławki. Jest on w całości zalesiony. Typowym, panującym zbiorowiskiem jest
świetlista dąbrowa. Wyróżniono tu cztery jej postacie:
 postać zbliżoną do typowej,
 postać z pojedynczo występującym bukiem,
 postać z licznie występującym bukiem,
 postać z Picea abies.
Grąd trzcinnikowy to drugie, pod względem zajmowanej powierzchni, zbiorowisko
roślinne tego obszaru. Bory mieszane zajmują ok. 13% powierzchni i tworzą
fitocenozy trzy-czterowarstwowe z sosną i pojedynczym dębem bezszypułkowym w
warstwie górnej drzew, pojedynczymi dębami w warstwie dolnej drzew oraz
jałowcem i dębem w podszycie. Warstwa runa składa się prawie wyłącznie z
gatunków borowych i borów mieszanych oraz nielicznych gatunków mezotroficznych
lasów, warstwa mchów jest słabo rozwinięta.
W granicach obszaru występują 2 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, w tym ponad 60% obszaru zajmuje subkontynentalna dąbrowa
świetlista - priorytetowy rodzaj siedliska.
Flora obszaru liczy 286 gatunków roślin naczyniowych z 50 rodzin. Znajdują się
liczne stanowiska roślin chronionych - 8 gatunków objętych ochroną ścisłą i 6
gatunków chronionych częściowo. W runie występuje ok. 40 roślin światło- i
ciepłolubnych. Rośnie tu też kilka drzew pomnikowych.
Obserwowano tu także 1 gatunek motyla z Załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG.
W standardowym formularzu danych dla obszaru „Baranie Góry” PLH 140002
(www.mos.gov.pl) nie zidentyfikowano zagrożeń dla tego obszaru.
Obszar w całości położony na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w granicach rezerwatu przyrody „Baranie Góry”.
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Olszyny Rumockie” PLH140010 obejmuje tereny zalewowe i
nadzalewowe w środkowym biegu Mławki. Uroczysko Olszyny Rumockiej stanowią
łęgi jesionowo-olszowe. Ponad 90% powierzchni tego obszaru porasta las. W górnej
warstwie drzew dominuje olsza czarna, a udział gatunków domieszkowych (brzozy i
jesionu) jest niewielki. Dolna warstwa drzew występuje sporadycznie i tworzy ją
jesion oraz olsza. Podszyt w omawianych łęgach jest ubogi i charakteryzuje się
niewielką liczbą gatunków krzewów. Na terenie obszaru znajdują się również małe
fragmenty grądów niskich oraz wilgotnych borów mieszanych.
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Obszar stanowi teren ważny dla zachowania lasów łęgowych. Ponad 20%
powierzchni obszaru zajmują typowo wykształcone łęgi - objęte Załącznikiem I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W Mławce stwierdzono występowanie bobrów.
Zagrożeniem dla obszaru może być wnikanie do strefy okrajkowej lasu gatunków
nieleśnych.
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OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD
ZABYTKAMI ORAZ INNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W
REJONIE LOKALIZACJI ELEKTROWNI

W rejonie lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie występują obiekty
wpisane do rejestru zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
Najbliższe obiekty wpisane do rejestru zabytków znajdują się w miejscowościach
położonych w otoczeniu terenu lokalizacji przedsięwzięcia, we wsiach Kuczbork i
Zielona w gminie Kuczbork-Osada oraz we wsi Kliczewo Małe w gminie Żuromin
(tab. 8).
Tabela 8

Obiekty wpisane do rejestru zabytków w otoczeniu terenu lokalizacji
Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<

Miejscowość
Kuczbork

Obiekt
kościół p.w. Św. Bartłomieja z XVII w., z
otocz. o pr. 50 m

133-A z dn. 5.04.1962 r.

Kuczbork

cmentarzysko szkieletowe z XI w.

197/79-802/68 WA

Kuczbork

kaplica cmentarna
786-A z dn. 8.01.2008 r.
zespół pałacowo-parkowy: pałac murowany, 243-A z dn. 15.10.1981 r.
park, budynki gospodarcze murowane z XIX i 295/81
w, (2 obory, stodoła, spichlerz), gorzelnia,
z otocz. o pr.50 m od zabudowań

Zielona

Nr w rejestrze

Kliczewo Małe zespół podworski (dwór, park krajobr.)
z XIX w.

234-A

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KuczborkOsada” (2009);
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin”
(2009)

W otoczeniu terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< występują 4
stanowiska archeologiczne (tab. 9).
W sąsiedztwie obszaru „Planu…FW2” znajdują się dwa stanowiska
archeologiczne. Są to:
Tabela 9

Stanowiska archeologiczne
Wiatrowej >Żuromin FW2<

Miejscowość
Kuczbork

Kosewo

Nr obszaru

w otoczeniu

lokalizacji

Farmy

Chronologia

Kultura

osada

V okr. ep. brązu

łużycka

cmentarzysko

wcz. Średniow.

-

39-56/5

b.d.

b.d.

b.d.

39-56/6

b.d.

b.d.

b.d.

38-57

Typ stanowiska

terenu

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KuczborkOsada” (2009)
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin”
(2009)
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Ponadto w miejscowościach Kuczbork i Zielona znajdują się stare cmentarze o
zabytkowym charakterze (tab. 10).
Tabela 10 Cmentarze o zabytkowym charakterze w rejonie obszaru objętego
projektem „Planu...”
Miejscowość

Rok budowy najstarszego nagrobka

Kuczbork

Wyznanie
rzym.-kat.

Kuczbork

mojżesz.

cmentarz z k.XIX w.

Zielona

rzym.-kat.

1851(może 1842)

Zielona

ewangelickie(?)

1873, drewn. kaplica z poł. XVIII w.

cmentarz po 1877 r.

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KuczborkOsada” (2009).

Do objęcia ochroną w rejonie obszaru objętego „Planem...” wskazano w „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KuczborkOsada” (2009):
 miejscowości o dobrze zachowanym historycznym układzie przestrzennym:
Kuczbork, Zielona i Gościszka - działania inwestycyjne w tych miejscowościach
nie mogą zmieniać ich układu komunikacyjnego oraz charakteru zabudowy;
 historyczne wewnętrzne trakty komunikacyjne: Kuczbork-Zielona-GościszkaSarnowo- Kuczbork;
 związane z historią rejonu cmentarze (zob. tab. 10) oraz figurki i krzyże
przydrożne, często oznaczające miejsca dawnych mogił.
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OCENA ODDZIAŁYWANIA WYBRANEGO DO REALIZACJI
WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

6.1. Etap budowy
6.1.1. Środowisko abiotyczne
Wierzchnia warstwa litosfery
Oddziaływanie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko
abiotyczne będzie miało miejsce głównie na etapie inwestycyjnym, trwającym zwykle
kilka miesięcy. Wykonane zostaną wówczas drogi dojazdowe i wykopy pod
fundamenty wież elektrowni i wykopy pod kable. Wykonanie wykopów pod
fundamenty spowoduje likwidację pokrywy glebowej i przekształcenia w
przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku z robotami ziemnymi
oraz powstanie odpadów w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod
fundamenty oraz w trakcie budowy dróg (zob. rozdz. 6.1.3.).
Przewiduje się fundamentowanie na głębokości ok. 3 m p.p.t., co przy
planowanych parametrach fundamentów (podstawa 20 x 20 m) spowoduje
konieczność wywiezienia w odniesieniu do każdej elektrowni około 1200 m 3 gruntu
(piaski i gliny), co daje wartość około 34 800 m3 gruntu dla zespołu 29 elektrowni.
Ponadto znaczne ilości gleby i ziemi powstaną w wyniku realizacji terenów
komunikacyjnych (wykopy pod realizację nawierzchni). Grunt z wykopów może być
wykorzystany do niwelacji terenów drogowych i zagospodarowania całości terenu po
zakończeniu budowy lub zagospodarowany w inny sposób.
Wykopy budowlane wykonane zostaną także przy układaniu kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych. Ziemia z wykopów pod kable wykorzystana zostanie w całości do
ich zasypania. Po zakończeniu prac tereny te zostaną przywrócone funkcji rolniczej.
Na terenach posadowienia elektrowni i na placach montażowych wokół nich (o
powierzchni do 1500 m2 każdy, łącznie ok. 4,35 ha), wykopów pod linie kablowe oraz
na terenach nowych dróg dojazdowych (długość ok. 8 km) nastąpi likwidacja pokrywy
glebowej (głównie gleby zaliczane do IV - VI klasy bonitacyjnej). Trwałe
zainwestowanie (fundamenty elektrowni i ich place montażowe oraz tereny
komunikacyjne), dotyczyć będzie terenów o łącznej powierzchni maksymalnie do
8,35 ha. W trakcie prac należy wierzchnią warstwę gleby odkładać w wydzielone
miejsce, natomiast grunt z wykopów pod fundamenty, w miarę przydatności wykorzystać
do budowy nasypów drogowych i zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy. W
przypadkach nadmiaru gruntu należy go, ewentualnie przewieźć w ustalone miejsca, z
możliwością wykorzystania.
W trakcie budowy elektrowni, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu,
składowaniem materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, mogą wystąpić
przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej w sąsiedztwie terenów bezpośredniej
lokalizacji elektrowni. Należą do nich:
 zmiany struktury litologicznej skały macierzystej (podglebia);
 zniszczenie profilu glebowego;
 zmiany fizycznej struktury gleby w wyniku ugniatania sprzętem budowlanym i
składowanym materiałem.
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Wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie bezpośrednich lokalizacji elektrowni wiatrowych i projektowanej stacji
transformatorowej nie występują wody powierzchniowe. Budowa zespołu elektrowni
wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej nie będzie miała wpływu na występujące w
otoczeniu obiekty hydrograficzne.
Posadowienie
elektrowni
wiatrowych
poprzedzi
wykonanie
badań
geotechnicznych gruntu. W związku z płytkim fundamentowaniem planowanych
elektrowni (ok. 3 m p.p.t.), nie prognozuje się naruszenia pierwszego poziomu wód
gruntowych. W przypadku lokalnego, płytkiego wystąpienia wód podziemnych
posadowienie fundamentów zostanie wykonane metodą na „mokro”, tj. bez
odwadniania wykopów. Nie przewiduje się wpływu na wody podziemne na etapie
budowy. W przypadkach awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. Podłoże
zostanie odpowiednio zabezpieczone, aby substancje ropopochodne z urządzeń
wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji nie przedostały się do gruntu i wód
podziemnych.
Powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny
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) w sąsiedztwie tras ich przejazdów, które w związku z tym
należy wyznaczyć z ominięciem w jak największym stopniu terenów osadniczych
Z transportem samochodowym oraz z pracą ciężkiego sprzętu na terenie
lokalizacji przedsięwzięcia związana będzie emisja hałasu (zob. rozdz. 6.1.5.).
Ze względu na to, że prace budowlano – instalacyjno – montażowe prowadzone
będą w porze dziennej oraz ze względu na odległość placów budowy od najbliższej
zabudowy mieszkalnej 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).
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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 mieszkalnej od placów budowy (powyżej 450
m) nie prognozuje się zagrożeń wibracjami dla najbliższych budynków i ludzi w nich
przebywających.
6.1.2. Środowisko biotyczne
Szata roślinna
Oddziaływanie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie budowy. Na terenach
bezpośredniej lokalizacji elektrowni i na placach montażowych wokół nich (max 1500
m2 każdy) oraz na terenie lokalizacji stacji elektroenergetycznej i na terenach nowych
dróg dojazdowych zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność,
reprezentowana głównie przez agrocenozy.
W trakcie budowy elektrowni, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i
składowaniem elementów konstrukcyjnych, mogą też wystąpić przekształcenia
fizyczne szaty roślinnej oraz jej likwidacja w sąsiedztwie terenów bezpośredniej
lokalizacji elektrowni (tymczasowe place montażowe), a także na trasach wykopów
pod kable. Dotyczyć to będzie wyłącznie roślinności użytków rolnych.
Po zakończeniu prac inwestycyjnych tereny zajęte tymczasowo na potrzeby budowy
(np. wykopy pod kable tereny składowe), zostaną zrekultywowane (przywrócenie funkcji
rolniczej). Tereny lokalizacji planowanych elektrowni położone są w obrębie użytków
rolnych, zajętych przez uprawy polowe. Na terenach projektowanych prac budowlanych
nie będzie zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta.
Budowa planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na siedliska chronione w
sieci obszarów Natura 2000, ani na chronione gatunki roślin - nie stwierdzono ich
obecności na obszarze lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
Fauna
W trakcie budowy elektrowni wiatrowych, 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.
Na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni oraz na terenach nowych dróg
dojazdowych, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi także likwidacja
fauny glebowej.
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6.1.3. Odpady
W trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia (drogi, sieć elektroenergetyczna,
sieć telekomunikacyjna, fundamenty elektrowni, montaż elektrowni) powstaną
odpady budowlane, zaliczane do grupy 17 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206
(tab. 11). Szacunek ilości odpadów wykonano metodą analogii do zrealizowanych już
zespołów elektrowni wiatrowych.
Tabela 11 Rodzaje odpadów na etapie budowy elektrowni wiatrowych
Ilość
Kod grupy
odpadów

Rodzaj odpadów

(dla zespołu
29 elektrowni
wiatrowych)

17

ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW
ZANIECZYSZCZONYCH)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

38 m3

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

3 m3

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

5,5 m3

17 01 82

Inne niewymienione odpady

5 m3

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

5,5 m3

17 02 03

Tworzywa sztuczne

3,8 m3

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 80

Odpadowa papa

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 05

Żelazo i stal

5 ton

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

650 mb

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 55000 m3

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne
zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

3,8 m3

5 m3

Źródło: opracowanie własne, klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Znaczna część ww. odpadów (z wyjątkiem gleby i ziemi) będzie tymczasowo
gromadzona w przeznaczonych do tego kontenerach/pojemnikach, co zminimalizuje

6
7

68

proeko

ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
Większość odpadów wymienionych w tabeli 8, z wyjątkiem odpadów grup 17 01 81,
17 02 03, 17 04 11 i 17 06 04, ich posiadacz (Inwestor), zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614), może
przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (zgodnie z zasadami
określonymi w ww. rozporządzeniu).
Odpady, które nie zostaną przekazane osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne
potrzeby, muszą zostać wywiezione na koszt Inwestora, na legalnie działające
składowisko odpadów. Wywózka przeprowadzona musi zostać przez podmiot
gospodarczy posiadający odpowiednią decyzję Starosty Powiatu Żuromińskiego lub
innego.
Zasady postępowania z odpadami regulują ustawa o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do niej.
6.1.4. Dobra materialne i dobra kultury
Dobra materialne
Dobra materialne na terenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
reprezentowane są przez sieć dróg utwardzonych (powiatowa i gminne) i gruntowych,
linie elektroenergetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia, a w otoczeniu przez
zabudowę wsi, o zróżnicowanym charakterze architektonicznym i stanie technicznym.
W trakcie budowy zespołu elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2< konieczna
będzie przebudowa i modernizacja części dróg gminnych i innych lokalnych dróg
gruntowych oraz budowa nowych dróg montażowych zgodnie z projektami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Drogi w obrębie terenu lokalizacji przedsięwzięcia, w większości nie posiadają
utwardzonej nawierzchni i są w złym stanie technicznym. Drogi te zostaną
wyremontowane i zmodernizowane, w celu zabezpieczenia swobodnego dojazdu
pojazdom, obsługującym elektrownie wiatrowe w trakcie ich budowy i eksploatacji.
Modernizacja polegać będzie przede wszystkim na zbudowaniu nowej nawierzchni
dróg, analogicznie do przewidzianej dla dróg montażowych. Zmodernizowane drogi
pozostaną drogami ogólnodostępnymi. Modernizacja dróg zostanie wykonana, gdy
generalny wykonawca przedsięwzięcia uzna to za konieczne ze względów
technicznych i bezpieczeństwa.
Drogi eksploatacyjne na gruntach prywatnych stanowić będą dojazdy do
planowanych elektrowni wiatrowych, o minimalnej szerokości ok. 4 m (szerokość
nawierzchni utwardzonych). Dla potrzeb prac budowlanych, poza drogami
eksploatacyjnymi, mogą być realizowane tymczasowe drogi dojazdowe.
Drogi eksploatacyjne i place montażowe po zakończeniu budowy elektrowni
pozostaną, natomiast tereny zajęte pod tymczasowe place składowe, manewrowe,
mijanki będą zrekultywowane przez nałożenie uprzednio zdjętej warstwy glebowej
(przywrócenie funkcji rolniczej).
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Poza siecią drogową budowa elektrowni nie spowoduje oddziaływania na inne
dobra materialne. W szczególności budowa Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie
spowoduje negatywnego wpływu na zainwestowanie wsi.
Dobra kultury
Planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< nie spowoduje na etapie budowy
fizycznego oddziaływania na dobra kultury.
Na obszarze lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty
wpisane do rejestru zabytków. Najbliższe z nich znajdują się w minimalnej odległości
ok. 1 km od terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych, we wsiach Kuczbork i Zielona
w gminie Kuczbork-Osada oraz we wsi Kliczewo Małe w gminie Żuromin (zob. rozdz.
5).
Planowane lokalizacje elektrowni wiatrowych położone są poza zasięgiem stref
ochrony archeologicznej

6.1.5. Zdrowie ludzi
Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi będzie miało
miejsce na etapie budowy w wyniku transportu samochodami:


urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni;



materiałów budowlanych na place budów;



ludzi na place budów i z powrotem.
Uciążliwości związane z oddziaływaniem transportu samochodowego, tj.
zanieczyszczenie atmosfery (spaliny i pylenie z dróg), hałas, drgania podłoża oraz
zagrożenie wypadkowe będą ograniczone przestrzennie (otoczenie dróg) i czasowo
(okres budowy przewidywany jest na 6 – 9 miesięcy).
Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie
podlegają normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

6.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia
6.2.1. Oddziaływanie na środowisko abiotyczne
Warunki wodne
Na etapie eksploatacji oddziaływanie planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< na warunki wodne będzie polegać na lokalnym ograniczeniu infiltracji wody
opadowej do gruntu. Woda ta spłynie po powierzchni fundamentów i wsiąknie do
gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. Również odprowadzanie wód
opadowych z terenów komunikacyjnych odbywać się będzie powierzchniowo do
gruntu. Ze względu na charakter i intensywność ruchu pojazdów po tych drogach
(jedynie pojazdy rolnicze dojeżdżające do pól oraz obsługa serwisowa elektrowni),
nie wystąpi zagrożenie dla wód gruntowych.

6
9

70

proeko

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie
na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego gazami, pyłami lub odorami.
Elektrownie wiatrowe są w swej istocie urządzeniami proekologicznymi, które w
ogólnym bilansie ograniczają emisję do atmosfery zanieczyszczeń energetycznych.
Z funkcjonowaniem dróg dojazdowych związana będzie emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych. Ze względu na charakter i nieznaczną intensywność ruchu pojazdów
po tych drogach (jedynie pojazdy rolnicze dojeżdżające do pól oraz obsługa
serwisowa elektrowni), udział tych zanieczyszczeń w ogólnym bilansie zanieczyszczeń
w rejonie terenu lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych będzie znikomy.
Klimat
Wpływ elektrowni wiatrowych na lokalne warunki klimatyczne polegać będzie przede
wszystkim na osłabieniu siły wiatru. Energia kinetyczna wiatru zamieniona będzie w
energię mechaniczną urządzeń prądotwórczych i docelowo w energię elektryczną (istota
funkcjonowania elektrowni wiatrowych). Zmiany te obejmą przede wszystkim strefę
obracania się śmigieł (64-176 m n.p.t.).
Niewielkie zmiany anemometryczne będą też miały miejsce w otoczeniu słupa
elektrowni, w tym przy powierzchni ziemi.
Konstrukcje elektrowni spowodują także niewielki spadek natężenia
bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi
(zacienienie). Będą to zmiany nieistotne dla organizmów żywych.

6.2.2. Oddziaływanie na roślinność
Na etapie funkcjonowania oddziaływanie Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na roślinność nie będzie miało miejsca.
6.2.3. Oddziaływanie na faunę
6.2.3.1. Wprowadzenie
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).
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6.2.3.2. 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)5:


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);



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.
Wnioski z monitoringu ornitologicznego obszaru lokalizacji Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< (Kajzer 2010)
Kolizje z turbinami
Wyniki prognozy śmiertelności wszystkich ptaków dla FW2 oparte o zestawienie
wyników monitoringu porealizacyjnego (poszukiwanie ofiar kolizji) z funkcjonujących
europejskich i amerykańskich farm wiatrowych w zestawieniu z całkowitą wysokością
turbin (turbiny w stanie wzniesienia, zakres wysokości 30–140 m) (Hötker 2006),
kształtują się na poziomie 61,2–66,6 ofiary/rok dla całej farmy (1,8–1,96
ofiary/turbinę/rok).
Wyniki prognozy śmiertelności wszystkich ptaków dla FW2 opartej o zestawienie
wyników monitoringu porealizacyjnego (poszukiwanie ofiar kolizji) z funkcjonujących
europejskich i amerykańskich farm wiatrowych w stosunku do całkowitej wysokości
turbin (turbiny w stanie wzniesienia) kształtują się na poziomie 52,2–56,8 ofiary/rok
dla całej farmy (1,8–1,96 ofiary/turbinę/rok).

5

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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Ze względu na to, że istniejące ogólne estymatory śmiertelności dla wszystkich
gatunków nie uwzględniają warunków zewnętrznych (np. faktycznego natężenia
wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki), można przypuszczać, że
uzyskany wynik obarczony jest pewnym błędem.
Ponadto w prognozach tych nie jest uwzględniana specyfika poszczególnych
lokalizacji. Według jedynych danych opublikowanych dotychczas w Polsce,
dotyczących wyników monitoringu porealizacyjnego dla farmy wiatrowej
zlokalizowanej w okolicy Pucka (na Pomorzu), a więc na terenie licznej migracji
wiosennej i jesiennej, także gatunków uznawanych za kolizyjne (szponiaste) oraz
potencjalnie kolizyjne (blaszkodziobe, żurawie, siewkowe), śmiertelność dla okresu
wędrówkowego i sezonu lęgowego (w latach 2007–2008 badano śmiertelność przez
4 miesiące w skali roku, w 2009 roku przez 8 miesięcy) wynosi 0,1–0,15
ofiary/turbinę/miesiąc (Zieliński i in. 2007, 2008 i 2009). Zatem szacowana
śmiertelność w skali roku przy tak wysokim wykorzystaniu przestrzeni powietrznej
przez ptaki wynosi dla tej lokalizacji 13–34 ofiar/rok (1,2–1,8 ofiary/turbinę/rok).
Uprawnia to do stwierdzenia, że wyniki uzyskane dla FW2, a więc powierzchni na
której parametry odnośnie okresu wędrówkowego są na niższym poziomie niż
porównywana farma na wybrzeżu, są obarczone błędem, który należałoby
zweryfikować w trakcie prac monitoringu porealizacyjnego.
Potencjalnie spodziewać się można, że problem kolizji dotyczyć będzie zwłaszcza
migrantów nocnych oraz ptaków wędrujących w warunkach ograniczonej widoczności,
co wskazywane jest jako jedna z przyczyn zwiększenia kolizyjności (Erickson i in. 2001,
Langston i Pullan 2003, Kingsley i Whittam 2005, Everaert i Stienen 2007)
Wyniki prognozy śmiertelności szponiastych dla FW2 kształtują się na poziomie
8,97–11,25 osobników/rok.
Szponiaste to grupa ptaków w przypadku których wpływ farm wiatrowych w
postaci bezpośrednich kolizji jest najlepiej udokumentowany i zbadany. Znając
parametry wykorzystania przestrzeni powietrznej nad potencjalną lokalizacją farmy
wiatrowej, można prognozować śmiertelność tej grupy, określaną miarą liczby ofiar
na turbinę (lub 1 MW mocy). Na podstawie wyliczeń odnoszących się do farm
amerykańskich,
polegających
na
zestawieniu
wyników
intensywności
wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez drapieżniki (wyrażonej liczbą
osobników na godzinę obserwacji), z wynikami poszukiwań martwych ptaków po
powstaniu farmy wiatrowej w danej lokalizacji (wyrażonej liczbą osobników
ulegających kolizji w przeliczeniu na 1 MW mocy w skali roku) (Smallwood i in. 2009,
CEC 2008), można prognozować że dla parku wiatrowego FW2 natężenie kolizji
wyniesie 0,1162 osobnika/MW/rok.
Dla prognozy śmiertelności szponiastych, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny
oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (PSEW 2008) wyznaczono górny i dolny
limit 95-procentowego przedziału ufności (wynoszący odpowiednio 0,1293 os./MW/rok i
0,1031 os./MW/rok). Dla całej farmy (przy mocy turbin 3MW) daje to przedział
śmiertelności szponiastych w zakresie 11,25 os./rok do 8,97 os./rok.
Szacunki te, podobnie jak w przypadku śmiertelności wszystkich ptaków, oparto o
zasadę przezorności, bez uwzględnienia niektórych istotnych uwarunkowań
(parametry techniczne, sposób posadowienia turbin, skład gatunkowy szponiastych
wykorzystujących przestrzeń powietrzną nad FW2 oraz ich behawior), które mogą
mieć wpływ na ograniczenie kolizyjności ptaków.
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Przy analizie wyników symulacji śmiertelności drapieżników na powierzchni
należy wziąć pod uwagę kilka elementów:


Estymatory śmiertelności szponiastych wyznaczone w warunkach amerykańskich
odnoszą się zwykle do farm skupiających turbiny w rzędach, co znacznie podnosi
ryzyko kolizji oraz zwiększa efekt bariery na miejscowe populacje ptaków. W
przypadku lokalizacji FW2 turbiny zaplanowano w rozproszeniu co 400–500 m,
co może rozpraszać ryzyko kolizji;



Równania zastosowane do wyliczenia śmiertelności szponiastych nie
uwzględniają również wysokości turbin, a tym samym wysokości na której
potencjalnie dochodzi do kolizji. Warto wziąć pod uwagę, że 29% drapieżników
nad FW2 korzysta z pułapu kolizyjnego, a w odniesieniu do niektórych farm
amerykańskich procent ten jest znacznie wyższy (turbiny różnych wysokości
ustawione są w rzędach przegradzających przestrzeń powietrzną, a rotory turbin
pracują na wysokości 14–43 m od poziomu gruntu). Ta uwaga odnosi się nie
tylko do przedstawicieli rzędu szponiastych, ale także wszystkich ptaków, w tym
wróblowych, które w przypadku FW2 w skali całego roku zwykle korzystają z
pułapu poniżej pracy łopat (94% osobników stwierdzonych na punktach
obserwacyjnych, bez uwzględniania krukowatych);



Sam wynik 0,10–0,12 osobnika/MW/rok, upoważnia do stwierdzenia, że
rozpatrywana lokalizacja zawiera się w wynikach granicznych dla farm
uznawanych za tereny mocno wykorzystywane przez drapieżniki (wartość
graniczna to 0,10 osobnika/MW/rok) (Erickson 2006). Należy jednak zwrócić
uwagę, że wynik ten w porównaniu do wielu przykładów zarówno z Europy
Zachodniej jaki i USA (NWCC 2004, Smallwod & Thelander 2004, Hötker i in.
2006; CEC 2008) jest niższy;



Nie bez znaczenia pozostaje również skład gatunkowy szponiastych
stwierdzanych nad powierzchnią FW2. 32% wszystkich szponiastych stanowią
błotniaki, a więc gatunki, dla których śmiertelność w wyniku kolizji z turbinami
wiatrowymi (w przeciwieństwie do najliczniejszych myszołowów) jest słabo
udokumentowana. Oprócz myszołowa inne gatunki z tej grupy szczególnie
narażone na kolizje na powierzchni stwierdzano mniej licznie (pustułka) bądź były
stwierdzane sporadycznie (kania czarna, rybołów).
Utrata i fragmentyzacja siedlisk

Z punktu widzenia tego oddziaływania posadowienie turbin w kompleksie pól
uprawnych oddalonych od mokradeł, wilgotnych łąk, dużych kompleksów leśnych,
zbiorników wodnych oraz z niewielką liczbą zadrzewień jest najlepszym rozwiązaniem.
Lokalizacje posadowienia turbin oraz położenie infrastruktury zaproponowane przez
inwestora nie będą naruszać biotopów cennych z punktu widzenia awifauny.
Spośród gatunków o niekorzystnym statusie ochronnym, gatunkiem
występującym na powierzchni FW2, który może rezygnować z wykorzystania terenu
farmy jako lęgowiska, jest czajka. W przypadku innego cennego gatunku – rycyka,
lęgowego na samej powierzchni i w buforze, odległość stanowisk od posadowienia
turbin, z punktu widzenia utraty siedlisk lęgowych i rezygnacji z przystępowania do
lęgów, można uznać (na podstawie danych literaturowych) za bezpieczną.
W przypadku czterech najliczniej występujących w sezonie lęgowym gatunków
drapieżnych: myszołowa, błotniaka łąkowego, błotniaka stawowego oraz pustułki,
teoretyczna wiedza na temat wpływu na populacje lęgowe również jest ograniczona.
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W przypadku myszołowa stwierdzano zarówno negatywny wpływ farmy wiatrowej na
populację lęgową, jak i brak takiego wpływu w zależności od lokalizacji. Odnośnie
błotniaków nie publikowano takich informacji. W przypadku posadowienia wysokich
turbin (wysokość całkowita do 140 m), rozstawionych w znacznej odległości od siebie
(400–500 m) polowanie przez myszołowa i błotniaka stawowego pomiędzy turbinami
w pułapie poniżej pracy śmigieł, świadczą o tym, że gatunki te nie rezygnują z
wykorzystywania obszaru farm wiatrowych jako łowiska.
Dla innych dużych gatunków występujących na FW2 w okresie lęgowym wpływ
farm wiatrowych jest słabo udokumentowany (bocian biały) bądź nie jest znany
(żuraw).
Powierzchnia położona jest w odległości ok. 4,5 km na wschód od granic
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Doliny Wkry i Mławki”, a w przypadku
gatunków kwalifikujących – błotniaka łąkowego i derkacza – powierzchnia FW2 nie
stanowi zagrożenia dla ich właściwego stanu ochrony na terenie ostoi.
Projektowane posadowienie turbin nie powinno mieć wpływu na rezygnację z
wykorzystywania terenów w pobliżu farmy jako miejsc odpoczynku i żerowania w
okresie wędrówek. Jeżeli chodzi o wykorzystanie terenów samej farmy wiatrowej,
trudno stwierdzić w jakim stopniu czajki, siewki złote, drozdy i szpaki zrezygnują z
wykorzystania pól w trakcie migracji jako miejsc odpoczynku i żeru. Według danych z
zachodniej Polski gatunki te wykorzystują takie tereny także po posadowieniu turbin.
W przypadku żurawia możliwa jest natomiast rezygnacja z żerowania na polach
w obrębie FW2 w trakcie wędrówki oraz tworzenia jesiennych koncentracji (do 100
osobników) stwierdzanych we wschodniej części buforu. W trakcie wędrówki żurawie
wyraźnie unikają przelatywania w pobliżu turbin.
Efekt bariery
Zaburzenia krótkodystansowych (lokalnych, w okresie lęgowym) przemieszczeń
ptaków mogą dotyczyć szponiastych. Problem ten może dotyczyć zwłaszcza
myszołowów oraz pustułek, wykorzystujących jako łowiska pola, na których mają
zostać posadowione turbiny. Wpływ na inne gatunki z tej grupy – zwłaszcza błotniaki
– nie jest znany. Rozmieszczenie turbin co 400–500 m, powinno częściowo
rozpraszać ryzyko zaistnienia opisywanego oddziaływania, tym bardziej, że
myszołowy i błotniaki stawowe nie rezygnują z polowań na terenie, na którym
posadowiono turbiny w taki właśnie sposób.
W okresie wędrówek zaburzenia przemieszczania się nad rozpatrywaną
lokalizacją mogą dotyczyć gęsi i żurawi, które wyraźnie unikają przelatywania w
pobliżu turbin. Jednak nieliczny przelot tych gatunków nad rozpatrywaną lokalizacją
w 2009 roku może świadczyć o tym, że nie jest to część lokalnego korytarza
migracyjnego, jakim jest OSOP Doliny Wkry i Mławki (Kajzer 2010).
6.2.3.3. Nietoperze
Najważniejszymi miejscami żerowania nietoperzy w krajobrazie rolniczym są
zwykle zbiorniki wodne (Downs i Racey 2006), zaś podstawowymi trasami przelotów
między kryjówkami a żerowiskami – liniowe elementy krajobrazu, zwłaszcza szpalery
drzew (Verboom i Huitema 1997). Istotnymi miejscami żerowania dla nietoperzy
mogą być również płaty liściastych starodrzewi i ich skraje (Walsh i Harris 1996,
Russ i Montgomery 2002). Natomiast na terenach otwartych aktywność nietoperzy z
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rodzaju Pipistrellus spada do zera już w odległości 70 metrów od rzeki czy zbiornika
wodnego, osiąga również minimalne wartości około 40 metrów od linii drzew (Downs
i Racey 2006).
Większość nietoperzy unika pozbawionych drzew, rozległych pól uprawnych
(Lesiński i in. 2000). W świetle tych danych, turbiny położone w odległości większej
niż 100-200 metrów od zadrzewień liniowych i zbiorników wodnych powinny stanowić
jedynie niewielkie zagrożenie dla nietoperzy.
Wnioski z monitoringu chiropterologicznego lokalizacji Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< (Popczyk 2009)
Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie 5 gatunków
nietoperzy (mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula,
karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, karlik większy Pipistrellus nathusii, karlik drobny
Pipistrellus pygmaeus). W przylegających do terenu inwestycji miejscowościach
stwierdzono występowanie tylko mroczka późnego.
Obszar inwestycji to teren, na którym notuje się bardzo małą aktywność
nietoperzy. Cenniejszymi terenami dla bytowania tych zwierząt są przyległe
miejscowości oraz szpalery drzew porastające pobocza dróg łączących miejscowości
Zielona-Kuczbork, Kuczbork-Olszewo oraz pas zadrzewień porastających ciek
wodny położony na zachód od miejscowości Kliczewo. Na terenie i w bezpośredniej
bliskości inwestycji wyznaczono strefy według czterostopniowej skali oceny waloru
przyrodniczego – teren inwestycji w znacznej mierze znajduje się w I stopniu skali
(bardzo niska wartość przyrodnicza).
Lokalna populacja nietoperzy bytuje w znacznej mierze na terenach, które nie są
przewidziane jako miejsca lokalizacji wież. Na większości powierzchni nie
stwierdzono nietoperzy jedynie w terenach oznaczonych jako cenne stwierdzano
oraz notowano aktywność nietoperzy – lokalizacja wież uwzględnia występowanie
terenów cennych dla nietoperzy.
Ponadto w odniesieniu do obszarów Natura 2000 - Specjalnych Obszarów
Ochrony Siedlisk: „Ostoja Lidzbarska” PLH280012, Mszar Płociczno PLH04_13
„Baranie Góry” PLH 140002 i „Olszyny Rumockie” PLH140010, stwierdzono, ze
(Popczyk 2009) (…)
Planowana inwestycja nie powinna oddziaływać niekorzystnie na gatunki
nietoperzy mogące bytować na zlokalizowanym w pobliżu obszarze Natura 2000:
„Ostoja Lidzbarska”.
Najbliżej położony obszar ze stwierdzonymi w SDF-e nietoperzami to „Ostoja
Lidzbarska”. Granica tego obszaru przebiega o 19,5 km od planowanej inwestycji.
Tereny te oddzielone są od siebie rozległymi obszarami rolniczymi. Brak jest
jakichkolwiek powiązań i korytarzy ekologicznych łączących te dwa tereny, na terenie
inwestycji nie stwierdzono gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej, które są podstawą ochrony i powołania obszaru Natura 2000.
W przypadku pozostałych obszarów Natura 2000 nie stwierdzono w SDF-ach
gatunków nietoperzy, dlatego też nie należy zakładać, że inwestycja wpłynie na
lokalne populacje nietoperzy ujętych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej.
Planowana inwestycja nie powinna mieć wpływu, z punktu widzenia ochrony
nietoperzy, na osiągnięcie celów ochrony dla obszarów Natura 2000.
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Reasumując, rozmieszczenie elektrowni wiatrowych zespołu >Żuromin FW2< w
obrębie otwartych terenów rolnych, na terenach o niskiej wartości przyrodniczej dla
nietoperzy, w odległości większej niż 100 m od zbiorników wodnych, zadrzewień
liniowych i skrajów lasu pozwoli zminimalizować potencjalne, negatywne skutki
inwestycji dla nietoperzy. Planowana Farma Wiatrowa „Żuromin FW2” nie powinna
znacząco wpłynąć na gatunki i warunki życia nietoperzy na okolicznych
powierzchniach. Nie powinna zakłócać funkcjonowania populacji nietoperzy
bytujących w pobliskim terenie i wpływać na gatunki okresowo przebywające na
obszarze planowanej inwestycji. Wykazano także brak wpływu lokalizacji elektrowni
FW2 na nietoperze na obszarach Natura 2000.
6.2.3.4. Inne zwierzęta
Występująca w regionie żuromińskim gatunki dużych ssaków (zob. rozdz. 3.2.2.3.)
związane są przede wszystkim ze środowiskiem leśnym i okrajkowym. Ich pojawianie
się na terenach rolnych jest krótkotrwałe. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych
(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
wiatraki w żaden sposób nie powodują zmian w faunie „naziemnej” danego terenu.
W rejonie Żuromina znajdują się liczne obiekty hodowli kur, których właściciele
wyrażali obawy o niekorzystny wpływ elektrowni wiatrowych na kury.
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 – kury wprawdzie są
ptakami, ale nie fruwają.
W szczególności brak informacji nt. oddziaływania hałasu i ruchu śmigieł elektrowni
na kury hodowlane. Obserwowany na wielu terenach w Europie, a także już w wielu
miejscach w Polsce wypas bydła, owiec i koni w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni
wiatrowych wskazuje, że hałas i ruch urządzeń mechanicznych nie stwarzają
ograniczeń w hodowli zwierząt.
Nieistotne jest także zagadnienie oddziaływania infradźwięków. Poziomy hałasu
infradźwiękowego mierzone w sąsiedztwie siłowni wiatrowych są bardzo małe,
nieodczuwalne dla człowieka i nie powodują żadnych dowiedzionych ujemnych skutków
dla organizmu człowieka. W związku z tym można przyjąć, że również dla zwierząt, w
tym dla kur, są one nieszkodliwe.
Polskie prawo nie reguluje problemu oddziaływania hałasu oraz infradźwięków na
zwierzęta. Obowiązujące Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
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2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 r., Nr
120, poz. 826) zawiera normy dopuszczalnego hałasu wyłącznie dla ludzi.
W związku z powyższym brak merytorycznych i prawnych podstaw do twierdzenia,
że elektrownie wiatrowe oddziaływają negatywnie na kury hodowlane.
6.2.4. Odpady
W trakcie funkcjonowania Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< i infrastruktury
towarzyszącej nie będą powstawać stałe odpady, z wyjątkiem odpadów związanych
z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych.
Dla różnych typów turbin, zgodnie z danymi producentów, można założyć
wymianę oleju przekładniowego z częstotliwością od 1 raz na rok do 1 raz na
kilkanaście lat (jest to sprawa indywidualna nawet dla poszczególnych elektrowni
wiatrowych w obrębie farmy - czy olej powinien być wymieniony ustala się z reguły
na podstawie analiz w cyklu półrocznym dla oleju przekładniowego i w cyklu rocznym
dla oleju hydraulicznego). Ilość oleju w jednej turbinie, zależnie od typu, kształtuje się
na poziomie 60 - 90 l.
W przypadkach konieczności wymiany oleju i filtrów w podzespołach turbin mogą
powstawać odpady niebezpieczne (tab. 12).
Tabela 12 Możliwe rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dla planowanej Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2<
Lp.

Rodzaj odpadu

Kod

Ilość
odpadów w
ciągu roku 1/

Sposób
postępowania z
odpadami

1

mineralne oleje hydrauliczne
nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych

13 01 10*

ok. 350 kg 2/

przekazywanie
odbiorcy odpadów

2

inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe

13 02 08*

ok. 260 kg 3/

przekazywanie
odbiorcy odpadów

3

mineralne oleje i ciecze
stosowane jako elektroizolatory
oraz nośniki ciepła nie
zawierające związków
chlorowcoorganicznych

13 03 07*

ok. 350 kg 4/

odbiór przez
wykonawcę serwisu

4

opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

15 01 10*

ok. 72 kg

wykorzystywane do
przejściowego magazynowania odpadów
i/lub przekazywane
odbiorcy odpadów

5

sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

15 02 02*

ok. 260 kg

przekazywanie
odbiorcy odpadów

6

zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 -2 09 do
16 01 12 (lampy
fluorescencyjne)

16 02 13*

ok. 85 kg

przekazywanie
odbiorcy odpadów
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Źródło: opracowanie własne, klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
1/

Szacunek na podstawie informacji z funkcjonujacych zespołów elektrowni wiatrowych.
Przepracowane oleje hydrauliczne stanowią odpad po wykonaniu (przeciętnie co 5 lat) głównego
przeglądu instalacji oleju hydraulicznego – między przeglądami ew. niewielkie przecieki usuwane są
przy użyciu tkanin do wycierania.
3/
Przepracowane oleje przekładniowe stanowić mogą odpad tylko w przypadku nieprzewidzianej
utraty ich właściwości (w normalnej eksploatacji nie przewiduje się wymiany tego oleju) - ew.
niewielkie przecieki usuwane są przy użyciu tkanin do wycierania.
4/
Przepracowane oleje stosowane jako elektroizolatory stanowić mogą odpad tylko w przypadku
nieprzewidzianej utraty ich właściwości (w normalnej eksploatacji nie przewiduje się wymiany tego
oleju) – ew. wymiany tego oleju dokonuje wyłącznie serwis fabryczny dostawcy transformatora .
2/

Postępowanie z odpadami
Oleje przepracowane (lp. 1, 2 w tabeli 12), w przypadku konieczności
spuszczenia oleju z instalacji, gromadzone będą w szczelnych pojemnikach (lp. 4 w
tabeli 12) w zamkniętej wieży elektrowni wiatrowej, w sposób uniemożliwiający
rozlanie, na utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968).
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem:
„Oleje odpadowe zbiera się i magazynuje selektywnie według wymagań
wynikających ze sposobu przemysłowego ich wykorzystania lub unieszkodliwiania
(…)
Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów
trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających
ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia,
zabezpieczonych przed stłuczeniem (…)
Pojemniki do zbierania odpadów mogą być stosowane w rotacji pomiędzy
wytwórcą odpadów, a ich kolejnym posiadaczem, miejscem odzysku albo
unieszkodliwiania”
Materiały filtracyjne i tkaniny do wycierania (lp. 5 w tabeli 12) gromadzone będą w
specjalnych pojemnikach na poziomach obsługi generatorów wiatrowych i po
zapełnieniu przekazywane odbiorcy odpadów.
Na odbiór i utylizację olejów przepracowanych oraz tkanin zaolejonych
wymagane jest zawarcie umowy z uprawnioną firmą.
Zużyte lampy fluorescencyjne (lp. 6 w tabeli 12) gromadzone będą w metalowych
opakowaniach producenta w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu magazynu
podręcznego w sposób zabezpieczający przed stłuczeniem. Na odbiór i
unieszkodliwienie zużytych źródeł światła wymagane jest zawarcie umowy z
uprawnioną firmą.
Zasady postępowania z odpadami regulują ustawa o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do niej.
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6.2.5. Oddziaływanie na warunki akustyczne
Podstawy analizy


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 +
załącznik),



Polska Norma PN-ISO 9613-2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania,



Program komputerowy LEQ Professional 6.0 dla Windows zgodny z w/w normą;



Koncepcja programowo – przestrzenna przedsięwzięcia –lokalizacja elektrowni
wiatrowych Farmy Wiatrowej >Żuromin FW3<,



Dane techniczne elektrowni wiatrowych typu Vestas V112-3.0 MW oraz Gamesa
G90-2.0 MW przewidywanych w koncepcji do budowy w tej lokalizacji.
Cel analizy

Celem niniejszej analizy jest prognostyczne określenie wartości i zasięgu hałasu
emitowanego do środowiska z terenu projektowanych zespołów elektrowni
wiatrowych umożliwiające ocenę skutków wpływu przedmiotowych inwestycji na
klimat akustyczny otoczenia.
Charakterystyka źródeł hałasu
Zapisany w projekcie zespołów elektrowni wiatrowych FW2 i Żuromin II program
inwestycji przewiduje budowę 44 turbin. W analizowanych farmach wiatrowych mają
pracować dwa typy turbin należące do dwóch różnych operatorów. W zespołach tych
ma pracować 29 elektrowni typu Vestas V112-3.0 MW oraz 15 elektrowni Gamesa
G90-2.0 MW. Ze względu na przenikanie się farm i bliskie sąsiedztwo analizowanych
turbin ich oddziaływania będą nakładały się na siebie powodując wzrost poziomu
hałasu w środowisku.
Źródłem hałasu emitowanego z elektrowni wiatrowej do środowiska jest praca
rotora i śmigieł powodująca emisję energii akustycznej do otoczenia. Są to źródła o
dużej mocy akustycznej powodujące zmiany klimatu akustycznego na znacznych
połaciach terenu. Czynnikiem zwiększającym zasięg oddziaływania jest usytuowanie
ruchomych części turbiny na znacznej, sięgającej od kilkudziesięciu do
stukilkudziesięciu metrów wysokości.
Jako podstawę do obliczeń i określenia zasięgu oddziaływania projektowanych
zespołów elektrowni wiatrowych przyjęto dostępne dane przedstawione przez
wytwórców turbin – firmy Vestas i Gamesa.
Elektrownie Gamesa G90 o mocy 2.0 MW mają być wyposażone w urządzenia
pozwalające regulować ich parametry w zależności od pożądanego na danym
terenie poziomu emisji hałasu. Przy prędkości wiatru V = 5 - 10 m/s moc akustyczna
elektrowni wiatrowych będzie mieściła się w granicach od 103,6 do 108,4 dB. Wg
przedstawionych przez producenta informacji moc akustyczna będzie zmieniała się
skokowo i będzie mogła przyjmować wartości 108,4, 106,6, 105,6, 104,8, 104,1 i
103,6 dB.
Przewidywana dla większości analizowanych lokalizacji turbina Vestas V112-3.0
MW jest nowym projektem, dla którego w chwili obecnej istnieje niewielka i
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niewystarczająca liczba informacji. Obliczeniowa, znamionowa moc akustyczna
podana przez producenta wynosi 106,5 dB. Nie są dostępne dane pomiarowe.
Współczesne elektrownie wiatrowe są wyposażone w urządzenia pozwalające
regulować ich parametry w zależności od pożądanego na danym terenie poziomu
emisji hałasu. Ponieważ dane takie dla analizowanej turbiny w chwili obecnej nie
istnieją, na potrzeby niniejszego raportu przyjęto zbiór wartości pozwalających
wykonać analizę dla rozpatrywanych farm wiatrowych. Założono, że moc akustyczna
turbiny Vestas będzie zmieniała się skokowo i będzie przyjmowała wartości 106,5,
104,5, 102,5 i 101,0 dB.
Przedstawione powyżej dane akustyczne wykorzystano w programie
komputerowym „LEQ Professional 6.0” dla określenia zasięgu propagacji hałasu
emitowanego z analizowanego zespołu elektrowni wiatrowych w środowisku.
Obliczenia wykonano dla poziomu A mocy akustycznej bez uwzględnienia rozkładu
poziomu mocy akustycznej źródła w pasmach oktawowych. Temperatura powietrza
10C, wilgotność względna 70%. Tłumienie przez grunt obliczono przyjmując
wskaźnik gruntu G=1.
Określenie kryterium oceny oddziaływania hałasu na środowisko
Kryterium dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla funkcji chronionych
określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120
poz. 826 + załącznik).
Z przedstawionej koncepcji wynika, że projektowane zespoły elektrowni
wiatrowych zlokalizowane są na terenach użytków lub nieużytków rolnych i żadna z
działek, na których budowane mają być projektowane turbiny, nie graniczy
bezpośrednio z obszarami o funkcji chronionej.
W związku z tym, w chwili obecnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami
prawnymi tj. wyżej cytowanym Rozporządzeniem nie ma podstaw prawnych do
określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na styku działek
przewidywanych do budowy turbin i otaczających je terenów.
Ze względu na przewidywane zasięgi oddziaływania zespołów elektrowni
wiatrowych należy sprawdzić poziom hałasu, jaki mogą one wytwarzać w środowisku
na granicy istniejącej zabudowy zagrodowej zarówno na obszarze analizy jak i na
terenach sąsiednich. Poziom ten nie może przekraczać wartości określonych w
punkcie 3b Tabeli nr 1 załącznika do w/w Rozporządzenia.
Jednocześnie należy pamiętać, że uruchomienie analizowanych zespołów
elektrowni zmieni w sposób trwały stan klimatu akustycznego w środowisku na tym
obszarze. Fakt ten znacząco wpłynie na możliwość zmiany funkcji urbanistycznych i
wprowadzi ograniczenia związane z użytkowaniem terenów sąsiadujących z
planowaną inwestycją.
Analizując obecny oraz ewentualne, mogące zaistnieć w przyszłości sposoby
zagospodarowania terenu należy brać pod uwagę możliwość pojawienia się w
sąsiedztwie planowanych zespołów elektrowni wiatrowych nowych terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów mieszkaniowo-usługowych lub
terenów zabudowy zagrodowej.
W pierwszym z tych przypadków dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na
granicy zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej winien wynosić:
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 od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu
LAeqD = 50 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna),
LAeqN = 40 dB w godz. od 22-6 (pora nocna).
W drugim i trzecim przypadku na granicy terenów mieszkaniowo-usługowych lub
terenów zabudowy zagrodowej:
 od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu
LAeqD = 55 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna),
LAeqN = 45 dB w godz. od 22-6 (pora nocna).
Z powyższego zestawienia wynika, że zasięg oddziaływania analizowanych
zespołów elektrowni wiatrowych na otoczenie winien być oceniany wg izolinii LAeq =
50 lub LAeq = 55 dB w porze dziennej oraz wg izolinii LAeq = 40 dB lub LAeq = 45 dB w
porze nocnej w zależności od istniejących oraz ewentualnie projektowanych zapisów
planów miejscowych dotyczących zabudowy chronionej.
Wyniki analizy
Obliczenia przeprowadzono dla podstawowego, wspomnianego wcześniej
wariantu tj. dla znamionowej mocy akustycznej:


elektrownia wiatrowa Vestas V112-3.0 MW - 106,5 dB,



elektrownia wiatrowa Gamesa G90-2.0 MW – 108,4 dB.
Analizowano dwie wersje:



zasięg maksimum – wszystkie projektowane na tym obszarze elektrownie
wiatrowe pracują przy maksymalnej mocy akustycznej – odpowiednio w
zależności od typu LAW = 106,5 dB oraz LAW = 108,4 dB,



zasięg optymalny – liczba elektrowni wiatrowych oraz ich moc akustyczna tak
dobrane, aby uzyskać spełnienie warunków dotyczących dopuszczalnego
poziomu hałasu na obszarze analizy w porze nocnej.
Dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej na obszarze analizy określony jest
przez wartość LAeq = 45 dB, która nie może zostać przekroczona na granicach
obszarów występowania istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych w
zabudowie zagrodowej.
Wyniki obliczeń w siatce punktów obserwacji przedstawione są w postaci szkiców
sytuacyjnych z naniesionymi źródłami hałasu (44 punkty odpowiadające
poszczególnym elektrowniom), punktami obserwacji (19 punktów rozmieszczono na
granicach obszarów zabudowy zagrodowej i pojedynczych siedliskach na tym
terenie). Zasięg oddziaływania hałasu przedstawiono przy pomocy izofon (linii
równego poziomu dźwięku).
Uzyskane wyniki zaprezentowano w formie graficznej. Na rysunku nr 14
przedstawiono obraz pola akustycznego wynikający z pracy 44 projektowanych
elektrowni wiatrowych przy mocy akustycznej LAW = 106,5 dB oraz LAW = 108,4 dB.
W przypadku tego wariantu (maksymalny zasięg hałasu) w rejonach zabudowy
mieszkalnej prognozowane poziomy hałasu wynoszą LAeq = 40 - 47 dB.
Wyniki te wskazują, że w przypadku mocy akustycznej L AW = 106,5 dB dla
elektrowni Vestas V112-3.0 MW oraz LAW = 108,4 dB dla elektrowni Gamesa G902.0 MW praca obu zespołów elektrowni wiatrowych (44 turbiny) była by możliwa w
porze dziennej bez ograniczeń.
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Na rys. 15 przedstawiono obraz pola akustycznego spełniającego warunki
określone przez dopuszczalne poziomy hałasu w porze nocnej dla turbin o
nominalnej mocy akustycznej LAW = 106,5 dB oraz LAW = 108,4 dB. Do obliczeń
wykorzystano założone, opisane wyżej, zmniejszone poziomy mocy akustycznej.
Obraz ten otrzymano w wyniku kolejnych symulacji tak, aby uzyskać poziom
hałasu nie przekraczający poziomu dopuszczalnego w porze nocnej. W tym celu
niezbędne było założenie obniżenia w porze nocnej poziomu mocy akustycznej 7
elektrowni wiatrowych do wartości:


turbiny Gamesa
– LAW = 103,6 dB - turbina nr 9,
– LAW = 104,1 dB - turbina nr 10;



turbiny Vestas
– LAW = 104,5 dB - turbina nr 30,
– LAW = 102,5 dB - turbiny nr 20, 28, 32 i 33.
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Przeprowadzone analizy szeregu wariantów pozwoliły na wyznaczenie obszaru,
na którym poziom hałasu w porze nocnej może przekraczać wartość LAeq = 45 dB.
Granice tego obszaru stanowią granice terenu, który należy objąć zakazem
zabudowy /zakazem lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w zabudowie
zagrodowej/. Jednocześnie obszar, na którym poziom hałasu w porze nocnej
przekracza wartość LAeq = 40 dB powinien być objęty zakazem lokalizowania nowych
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Wnioski
Wykonana analiza wykazała, że z punktu widzenia kształtowania klimatu
akustycznego możliwa jest realizacja analizowanego zamierzenia inwestycyjnego w
jego planowanej postaci. Projektowane zespoły elektrowni wiatrowych mogą
pracować bez ograniczeń w porze dziennej przy pełnej mocy akustycznej każdej z
turbin tj. przy LAW = 106,5 dB oraz LAW = 108,4 dB.
W porze nocnej mogą pracować również wszystkie elektrownie wiatrowe, przy
czym 7 z nich przy ograniczonej emisji hałasu do środowiska. Przewidywany stopień
ograniczenia emisji hałasu każdej z turbin jest inny, dobierany indywidualnie i zależy
od miejsca lokalizacji danej elektrowni wiatrowej.
Przedstawioną w raporcie analizę wykonano w oparciu o założone wartości mocy
akustycznych dla turbiny Vestas V112-3.0 MW jak również wartości mocy
akustycznych dla turbiny Gamesa G90 podanych przez producenta.
Prowadząc postępowanie w sprawie analizowanego przedsięwzięcia należy
pamiętać, że zapisane wyżej wyniki i wnioski są oparte na prognozie wynikającej z
komputerowej analizy projektu. Podana wyżej prognoza winna być zweryfikowana w
oparciu o stan faktyczny inwestycji, jaki zostanie stwierdzony po jej realizacji na
podstawie pomiarów wykonanych w ramach analizy porealizacyjnej.

6.2.6. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych w zakresie emisji
infradźwięków
Według polskiej normy PN-86/N-01338 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub
hałas, którego widmo częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 2 Hz do 16 Hz.
Według ISO 7196 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub hałas, którego widmo
częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 1 Hz do 20 Hz.
W odniesieniu do infradźwięków sztucznego pochodzenia, funkcjonuje pojęcie
hałasu infradźwiękowego oraz hałasu niskoczęstotliwościowego, który obejmuje
zakres częstotliwości od około 10 Hz do 250 Hz.
Infradźwięki wchodzące w skład hałasu infradźwiękowego, są odbierane w
organizmie specyficzną drogą słuchową (głównie przez narząd słuchu). Słyszalność
ich zależy od poziomu ciśnienia akustycznego. Stwierdzono jednak dużą zmienność
osobniczą w zakresie percepcji słuchowe infradźwięków, szczególnie dla najniższych
częstotliwości. Progi słyszenia infradźwięków są tym wyższe, im niższa jest ich
częstotliwość i wynoszą na przykład: dla częstotliwości 2 Hz około 120-140 dB, dla
częstotliwości 6 ÷ 8 Hz około 100 dB, a dla częstotliwości 12 ÷ 16 Hz około 90 dB.
Poza specyficzną drogą słuchową infradźwięki są odbierane przez receptory czucia
wibracji. Progi tej percepcji znajdują się o 20 ÷ 30 dB wyżej niż progi słyszenia. Gdy
poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 140 dB, infradźwięki mogą
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powodować trwałe, szkodliwe zmiany w organizmie. Możliwe jest występowanie
zjawiska rezonansu struktur i narządów wewnętrznych organizmu, subiektywnie
odczuwane już od 100 dB jako nieprzyjemne uczucie wewnętrznego wibrowania. Jest to
obok ucisku w uszach jeden z najbardziej typowych objawów stwierdzonych przez
osoby narażone na infradźwięki. Jednak dominującym efektem wpływu infradźwięków
na organizm, jest ich działanie uciążliwe, występujące już przy niewielkich
przekroczeniach progu słyszenia. Działanie to charakteryzuje się subiektywnie
określonymi stanami nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności, zaburzeniami
równowagi, sprawności psychomotorycznej oraz zaburzeniami funkcji fizjologicznych.
Obiektywnym potwierdzeniem tych stanów są zmiany w ośrodkowym układzie
nerwowym, charakterystyczne dla obniżenia stanu czuwania (wg informacji zawartych
na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - www.ciop.pl.).
W przypadku elektrowni wiatrowych infradźwięki są generowane w sytuacji, gdy
niewłaściwie wyprofilowana jest łopata turbiny i źle dobrana prędkość obrotowa. W
początkowym okresie rozwoju turbin wiatrowych były one rzeczywiście uciążliwe dla
sąsiedztwa. Jednak zaostrzenia prawne i szybki rozwój w tej dziedzinie doprowadził
do uzyskania konstrukcji prawie nieemitujących infradźwięków.
Na podstawie licznych badań (Ingielewicz, Zagubień 2004, Leventhall 2005,
Rogers 2005, Chouard 2006) można stwierdzić, że:
 poziomy hałasu infradźwiękowego mierzone w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni
wiatrowych są bardzo małe;
 poziom dźwięku G infradźwięków generowanych przez turbiny, mierzony w
odległości 500 m jest praktycznie na poziomie tła akustycznego i jest nieodczuwalny
dla człowieka. Przykładowo wg wyników pomiarów (Ingielewicz, Zagubień 2004) dla
FW Jankowice Wielkie (na terenach gmin Olszanka i Skarbimierz, województwo
opolskie) poziom dźwięku G infradźwięków generowanych przez turbiny wraz z tłem
akustycznym zawierał się w przedziale 56,4 dB dla 2 Hz do 78,4 dB dla 16Hz,
natomiast poziom dźwięku G tła akustycznego po wyłączeniu wszystkich turbin
wynosił od 55,8 dla 2 Hz do 76,1 dB dla 16 Hz;
 infradźwięki o poziomie dźwięku G, LG mniejszym od 90 dB nie powodują
żadnych dowiedzionych ujemnych skutków na organizm człowieka;
 infradźwięki o poziomie ciśnienia akustycznego niższym od podanych wyżej progów
słyszenia nie powodują wrażenia słuchowego i nie są odczuwalne przez człowieka.
Reasumując, elektrownie wiatrowe emitują infradźwięki na bardzo niskim
poziomie, zdecydowanie poniżej wartości mogących wpływać na zdrowie ludzi.

6.2.7. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej
w zakresie emisji promieniowania elektromagnetycznego
Normy prawne regulujące oddziaływanie promieniowania
elektromagnetycznego na środowisko
Wykaz wielkości fizycznych, zalecanych do stosowania przy ocenie
oddziaływania pól elektrycznych na ludzi, jest zawarty w Rekomendacji Rady
Europejskiej z 12 lipca 1999 r. W niniejszej rekomendacji zostały określone m. in.
ograniczenia dotyczące ekspozycji ludzi w zmiennych w czasie polach elektrycznych,
magnetycznych i elektromagnetycznych. Podstawą do sporządzenia tych ograniczeń
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były liczne badania dotyczące wpływu pól na organizmy żywe. Wielkościami
podstawowymi, dla których opisano ograniczenia podstawowe są:
 indukcja magnetyczna - B;
 gęstość prądu - J;
 swoista dawka absorpcji energii - SAR;
 gęstość mocy - S.
Wszystkie wartości są uzależnione od częstotliwości emitowanych pól.
W celu umożliwienia praktycznej oceny zagrożenia przekroczenia podstawowych
ograniczeń posłużono się tzw. „poziomami odniesienia” wyprowadzonymi bezpośrednio
z ograniczeń podstawowych. Poziomy odniesienia zostały wyprowadzone w oparciu o
analityczne metody naukowe, jak również rozliczne badania sensoryczne.
Jako poziomy odniesienia podane są:
 natężenie pola elektrycznego - E;
 natężenie pola magnetycznego - H;
 indukcja magnetyczna - B;
 gęstość mocy - S;
 prąd w kończynach - IL.
W Rekomendacji Rady Europejskiej, dla częstotliwości pól równej 50Hz, podano
następujące wartości poziomów odniesienia:
 poziom natężenia pola elektrycznego – 5kV/m;
 poziom natężenia pola magnetycznego – 80A/m;
 indukcja magnetyczna – 100µT.
W przypadku stwierdzenia braku przekroczenia poziomów odniesienia stwierdza się
również brak przekroczenia ograniczenia podstawowego. Natomiast jeżeli zmierzone w
środowisku wartości natężenia pola elektrycznego, magnetycznego lub indukcji
magnetycznej są wyższe od poziomów odniesienia, nie musi to oznaczać przekroczenia
ograniczeń podstawowych. W takiej sytuacji, zgodnie z Rekomendacją, należy dla
każdego przypadku sprawdzić, czy ograniczenia podstawowe nie będą przekroczone.
W Polsce sprawę dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów reguluje
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). W
rozporządzeniu jako wartości graniczne podane są:
 wartość dopuszczalna pola elektrycznego 50Hz dla terenów dostępnych dla
ludności – 10kV/m;
 wartość dopuszczalna pola elektrycznego dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową – 1kV/m;
 wartość dopuszczalna pola magnetycznego 50Hz w środowisku – 60A/m.
Wartości te są podawane dla wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi lub innymi
powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie.
Wartości graniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska zostały
przedstawione w tabelach (tab. 13 i 14).
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Tabela 13 Dopuszczalne
poziomy
elektromagnetycznego
promieniowania
niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości
fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności.
Składowa
Składowa
elektryczna magnetyczna

Gęstość
mocy

Lp.

Zakres
częstotliwości
promieniowania

1

0 Hz

10 [kV/m]

2500 [A/m]

-

2

od 0 Hz do 0,5 Hz

-

2500 [A/m]

-

3

od 0,5 Hz do 50 Hz

10 [kV/m]

60 [A/m]

4

od 0,05 kHz do 1 kHz

-

3/f [A/m]

-

5

od 0,001 MHz do 3 MHz

20 [V/m]

3 [A/m]

-

6

od 3 MHz do 300 MHz

7 [V/m]

-

-

7

od 300 MHz do 3 GHz

7 [V/m]

-

0.1 [W/m2]

Tabela 14 Dopuszczalne
poziomy
elektromagnetycznego
promieniowania
niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości
fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Lp.

Zakres
częstotliwości
promieniowania

1

50 Hz

Składowa
Składowa
elektryczna magnetyczna
1 [kV/m]

Gęstość
mocy

60 [A/m]

-

Na podstawie wymienionych przepisów dokonuje się swoistej analizy w zakresie
występowania, lub też braku występowania, w otoczeniu obiektu stanowiącego
źródło promieniowania elektromagnetycznego obszarów, w których wartości natężeń
pól elektrycznych i magnetycznych przekraczają podane normy. W przypadku braku
występowania tego typu zjawisk, nie ma podstaw do stwierdzenia negatywnego
wpływu pól emitowanych przez obiekt na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne.
Źródła promieniowania elektromagnetycznego planowanego
przedsięwzięcia
W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzą następujące potencjalne źródła
promieniowanie elektromagnetycznego:


elektrownie wiatrowe;



linie kablowe SN, łączące zespół elektrowni wiatrowych z planowaną stacją
transformatorową SN/WN (nie wchodzącą w skład projektowanego
przedsięwzięcia).
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004, Nr 257, poz.
2573 z późniejszymi zmianami), przedmiotem tej części opracowania jest tylko
planowana stacja transformatorowa SN/110 kV.
Przyłącza kablowe SN (łączące zespół elektrowni ze stacją transformatorową) oraz
same elektrownie wiatrowe (generatory), nie stanowią istotnych źródeł promieniowania
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elektromagnetycznego. Technologia wykonania tego typu urządzeń energetycznych,
zakłada stosowanie odpowiednich ekranów, uniemożliwiających wypromieniowywanie
energii elektromagnetycznej do otoczenia – środowiska.

6.2.8. Oddziaływanie na krajobraz
Specyfika krajobrazowa elektrowni wiatrowych
Wizualna specyfika elektrowni wiatrowych polega na tym, że (Przewoźniak 2007):
 są to obiekty wysokie, nawet do 200 m w stanie wzniesionego skrzydła;
 w zgrupowaniach, ze względu na odległości między poszczególnymi siłowniami
wynoszące 300-450 m, tworzą przesłonę krajobrazową na różnych poziomach;
 wieże ustawiane są w zespołach wg dwóch podstawowych schematów:
 regularnie – linijnie lub w układzie wierzchołków trójkątów, co ma znamiona
porządku przestrzennego ale silnie geometryzuje krajobraz;
 nieregularnie, w dostosowaniu do ukształtowania terenu i innych
uwarunkowań, co wprowadza fizjonomiczny bałagan ale jest bliższe „krzywej”
przyrodzie6;
 śmigła przez większość roku są w ruchu, co zwraca uwagę, przykuwa wzrok i
może powodować zjawisko stroboskopowe;
 obracające się rotory mogą wywoływać okresowo refleksy świetlne, przy
określonym położeniu Słońca i śmigieł w warunkach słonecznej pogody;
 konstrukcje siłowni rzucają okresowo stały i ruchomy cień, zależny od wysokości
Słońca;
 elektrownie nie są widoczne w nocy (z wyjątkiem oznakowania przeszkodowego
nocnego - czerwona lampa na szczycie wieży).
Oprócz parametrów samych elektrowni wiatrowych i ich zespołów podstawowy
wpływ na ich ekspozycję w krajobrazie mają:
 cechy terenu, a zwłaszcza:
 ukształtowanie terenu (równinne, faliste, pagórkowate, wzgórzowe, górskie,
dolinne);
 użytkowanie terenu (przede wszystkim występowanie lasów, ale także
zadrzewień, alei i szpalerów drzew oraz obiektów budowlanych);
 występowanie zbiorników wodnych tworzących rozległe płaszczyzny
ekspozycyjne;
 koncentracje ludzi jako obserwatorów elektrowni, a zwłaszcza:
 jednostki osadnicze (miasta, wsie, zespoły rekreacyjne);
 szlaki komunikacyjne (drogi i linie kolejowe);
 szlaki turystyczne (lądowe i wodne).
Rekonesans terenowy w rejonach funkcjonujących już elektrowni wiatrowych,
wykazał m. in., że (Przewoźniak 2007):

6

Przewoźniak M., 2007, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym, czyli o tym, że przyroda jest
krzywa a jej ochrona w planowaniu przestrzennym nie jest prosta, Urbanista 1 (49).
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z bliskiej odległości elektrownia wiatrowa stanowi element obcy w krajobrazie ze
względu na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania
w związku z jej wysokością;
 wraz ze wzrostem odległości obserwowania elektrowni wiatrowej jej dysonans
krajobrazowy maleje, co wynika przede wszystkim z tego, że konstrukcja nośna
elektrowni jest wąska – istotny spadek postrzegania elektrowni w falistym
krajobrazie morenowym o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu następuje w
odległości ok. 6 km;
 bardzo istotną cechą wpływającą na postrzeganie elektrowni wiatrowych w
krajobrazie jest ich koncentracja w zespołach – im większa liczba siłowni tym
większy dysonans krajobrazowy;
 istotną cechą elektrowni wiatrowych wpływającą na ich postrzeganie w krajobrazie
jest kolorystyka konstrukcji – większość obserwowanych elektrowni miała kolor biały
lub jasnoszary – kolor biały jest bardziej kontrastowy we wszystkich warunkach
pogodowych, a przy pomalowaniu błyszczącą farbą daje dodatkowo efekty świetlne;
 niekorzystnie na postrzeganie elektrowni wpływa umieszczanie na nich reklam,
które z samego założenia maja być dobrze widoczne;
 elektrownie wiatrowe uznane za przeszkody lotnicze mają zewnętrzne końce
śmigieł pomalowane na czerwono7 - daje to zamierzony efekt lepszej widoczności
i tym samym kontrastowości krajobrazowej elektrowni;
 wiodący wpływ na postrzeganie elektrowni ma ukształtowanie terenu na rozległym
obszarze otaczającym oraz jego pokrycie roślinnością drzewiastą, zwłaszcza leśną;
 bardzo istotnym uwarunkowaniem postrzegania elektrowni, zmiennym w czasie,
są warunki pogodowe, a przede wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor
chmur i kierunek oświetlenia elektrowni w stosunku do obserwatora;
 na ekspozycję krajobrazową elektrowni i ich postrzeganie silnie wpływa
lokalizacja w zasięgu widoczności z dróg, zwłaszcza gdy znajdują się one blisko,
stanowią wówczas dominantę krajobrazową i pozostają długo w zasięgu
widoczności obserwatorów jadących drogą lub koleją;
 najbardziej eksponowane krajobrazowo są lokalizacje w bliskim sąsiedztwie
jednostek osadniczych, gdy elektrownie postrzegane są na tle zabudowy jako
obiekty dominujące gabarytowo nad okolicą.
Oceny estetyczne elektrowni wiatrowych są subiektywne, zależne od
osobniczych odczuć i upodobań, a w efekcie skrajnie zróżnicowane – od
negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji technicznych, obcych w
krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na wyrafinowany, prosty i nowoczesny
kształt. W istocie rzeczy nie jest istotne czy są one brzydkie, czy ładne, lecz czy
powodują znaczące przekształcenie krajobrazu. Znaczące, czyli:


w jakiej skali terytorialnej: lokalnej, subregionalnej lub międzyregionalnej;



jaki krajobraz jest przekształcony – przyrodniczy (naturalny), kulturowy
(osadniczy, przemysłowo-infrastrukturowy itp.) i czy podlega ochronie;

7

Elektrownie wiatrowe uznane za przeszkody lotnicze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 9, poz. 53), (...) powinny
mieć zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych
do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (3 koloru
czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego.
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jak duża liczba ludzi będzie na stałe i okresowo (tereny komunikacyjne)
przebywać w zmienionym krajobrazie.
Elektrownie wiatrowe ze względu na wysokość konstrukcji są elementami
technicznym widocznymi z dużych odległości. Na obszarach lądowych zakresy
widoczności wysokich obiektów są ograniczone ze względu na zróżnicowane
przesłony krajobrazowe i występowanie tła krajobrazowego (np. wzniesienia terenu,
lasy, zabudowy) na zapleczu obiektów. Zespoły elektrowni wiatrowych zawsze
oddziałują na krajobraz w skali lokalnej (teren lokalizacji i jego otoczenie w zasięgu
kilku km), a mogą oddziaływać w skali subregionalnej i międzyregionalnej, w zasięgu
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu km, w zależności od specyfiki terenu i warunków
pogodowych. Ww. oddziaływania dotyczą okresu funkcjonowania zespołów elektrowni
wiatrowych tj. ok. 20 – 25 lat.
Utrata naturalnych walorów krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego może
powodować spadek atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej rejonu lokalizacji
elektrowni, choć opinie w tej sprawie są zróżnicowane (niektórzy uważają, że
elektrownie wiatrowe stanowią element atrakcyjności turystycznej terenu).
Ogólne uwarunkowania krajobrazowe oceny Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<


przewidywana wysokość poszczególnych siłowni wiatrowych (maksymalna
wysokość całej budowli wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu do 176 m
n.p.t., w tym wieża do 120 m);
 konstrukcja obiektów w postaci litych słupów nośnych;
 jasna, jednolita kolorystyka całej konstrukcji siłowni (czerwone końcówki śmigieł oznakowanie przeszkodowe) z zielonym cieniowaniem dolnych części wież;
 planowane zgrupowanie elektrowni w zespole łącznie do 29 sztuk;
 równinny charakter rejonu lokalizacji elektrowni;
 mały udział kompleksów leśnych ograniczających widoki;
 brak zainwestowania osadniczego w obrębie terenu lokalizacji przedsięwzięcia i
skupienie osadniczego zagospodarowania na jego obrzeżach;
 położenie w pobliżu miasta Żuromina (w odległości ok. 3,6 km);
 przebieg przez północno-zachodnią część terenu linii wysokiego napięcia,
aktualnie dewaloryzującej krajobraz oraz występowanie linii średniego napięcia;
 przebieg przez teren lokalizacji przedsięwzięcia oraz w jego pobliżu
utwardzonych dróg (w tym drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława);
 położenie terenu lokalizacji w bliskim sąsiedztwie granicy ZieluńskoRzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (minimalna odległość do
granicy ok. 250 m).
Najważniejsze jest położenie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w
otoczeniu zabudowy wiejskiej oraz w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej i ZieluńskoRzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Szczegółowa analiza uwarunkowań krajobrazowych
Planowane elektrownie wiatrowe, jako duże obiekty techniczne, w istotny sposób
zmienią dotychczasowy, typowy krajobraz rolniczy i spowodują jego antropizację na
obszarze lokalizacji przedsięwzięcia i w jego otoczeniu. Kartowanie terenowe i analiza
map topograficznych w skalach 1:10.000 i 1:50.000 (zał. kartogr., rys. 16 i fot. 1 - 16)
wykazały, że zespół elektrowni wiatrowych będzie postrzegany przede wszystkim:
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1) z terenów upraw rolnych – ze wszystkich stron świata,
2) z wiejskich jednostek osadniczych położonych w otoczeniu terenu lokalizacji
przedsięwzięcia, tj. głównie z wsi: Zielona, Kuczbork-Wieś, Olszewko, Kliczewo
Małe, Kliczewo Duże, Kosewo, Sadowo, w mniejszym stopniu z wsi Gościszka,
Chojnowo, Osowa, Krzywki-Bratki, Wólka Kliczewska, Dębsk, Olszewo. Chamsk,
Ciepigórz, Dąbrowa, Wiadrowo i Osówka;
3) w ograniczonym zakresie z południowo-wschodniej części miasta Żuromin, ale ze
znacznej odległości ponad 3,6 km;
4) z dróg przebiegających przez teren lokalizacji przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie,
w tym z drogi wojewódzkiej nr 563 i z dróg powiatowych;
5) z form ochrony przyrody, zwłaszcza z części Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (z odległości od 260 m).
Ad. 1)
Planowane elektrownie wiatrowe, jako duże obiekty techniczne w liczbie do 29 sztuk,
w istotny sposób zmienią dotychczasowy, typowy krajobraz rolniczy i spowodują jego
antropizację na terenie lokalizacji i w jego otoczeniu. Na terenie lokalizacji, gdzie
odległości do planowanych elektrowni będą najmniejsze (kilkuset m), a w efekcie ich
ekspozycja krajobrazowa będzie największa, nie występują obiekty kubaturowe a ludzie
przebywają tu jedynie okresowo, w trakcie prac polowych. W związku z tym
oddziaływanie planowanych elektrowni na obserwatorów będzie ograniczone.
Ad. 2)
Elektrownie wiatrowe będą widoczne przede wszystkim ze wsi położonych w
sąsiedztwie terenu lokalizacji elektrowni tj. ze zwartej zabudowy wsi:


Zielona – widoczność w kierunku południowym i południowo-wschodnim, z
odległości od ok. 0,7 km do ok. 5 km;



Kuczbork-Wieś – widoczność w kierunku południowym, południowo-zachodnim i
zachodnim, z odległości od ok. 0,5 km do ok. 4 km;



Olszewko – widoczność w kierunku północnym i północno-zachodnim, z odległości
od ok. 0,5 km do ok. 4,5 km;



Kliczewo Małe i Duże – widoczność w kierunku północnym, z odległości od ok. 0,6
km do ok. 4 km;



Kosewo – widoczność w kierunku południowym i południowo-wschodnim, z
odległości od ok. 0,5 km do ok. 4 km;





Sadowo – widoczność w kierunku wschodnim, z odległości od ok. 0,6 km do ok. 4 km.
Z pozostałych ww. wsi elektrownie wiatrowe widoczne będą:
Gościszka – widoczność w kierunku południowym (z odległości 2,5-6 km);
Chojnowo – widoczność w kierunku południowo-zachodnim (z odległości 3,4-6,7 km)



Osowa i Krzywki-Bratki – widoczność w kierunku zachodnim (z odległości 3-6,7 km);



Wólka Kliczewska – widoczność w kierunku północnym, północno-zachodnim (z
odległości 2-5,5 km);



Dębsk – widoczność w kierunku północnym (z odległości 3,8-7 km);
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Olszewo i Chamsk – widoczność w kierunku północno-wschodnim (z odległości
odpowiednio 3-6,5 km i 5-8,5 km);
 Ciepigórz, Dąbrowa i Wiadrowo – widoczność w kierunku wschodnim (z odległości
odpowiednio 2-6 km, 2,5-7 km i 4-8,5);
 Osówka – widoczność w kierunku południowo-wschodnim (z odległości 0,5 km) oraz
północno-zachodnim (z odległości 4,6-8,7 km).
Ponadto elektrownie postrzegane będą na tle występujących w tym rejonie wsi z
użytków rolnych, śródpolnych dróg gruntowych i drogi wojewódzkiej – spowodują one
dewaloryzację krajobrazu kulturowego terenów zabudowy wiejskiej.
Ad. 3)
Elektrownie będą widoczne ze wschodnich fragmentów Żuromina, z odległości od
3,6 km do ponad 8 km.
Ad. 4)
Oddziaływanie elektrowni na krajobraz postrzegany z ciągów komunikacyjnych
będzie miało miejsce przede wszystkim z:
 lokalnych dróg utwardzonych i gruntowych przebiegających przez obszar
lokalizacji przedsięwzięcia (z odległości od kilkuset metrów).
 drogi wojewódzkiej nr 563, przebiegającej na północ od terenu lokalizacji
przedsięwzięcia – widoczność w kierunku południowym z odległości od ok. 260 m do
ponad 3,8 km;
 z drogi powiatowej Zielona – Kosewo, przebiegającej przez zachodnią część
obszaru – widoczność w kierunku zachodnim (na trzy elektrownie), z odległości od
ok. 250 m do ok. 500 m oraz w kierunku wschodnim, z odległości od ok. 700 m do
ponad 3,8 km;
 drogi powiatowej Olszewo – Kliczewo – Wólka Kliczewska, przebiegającej na
południe od obszaru – widoczność w kierunku północnym, z odległości od ok. 1,2
km do ponad 4,5 km;
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Rys. 16 Monitoring krajobrazowy otoczenia terenu lokalizacji Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< (1:40.000)

Fot. 1 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południowej części wsi Zielona – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 1,2 km do ok. 4 km)

Fot. 2 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< północy z drogi wojewódzkiej nr 563 – wmontowane sylwety
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 0,4 km do ok. 3,8 km)
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Fot. 3 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z drogi gruntowej na południe od Kuczborka – wmontowane sylwety
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 0,7 km do ok. 3,6 km)
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Fot. 4 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< ze wschodu z drogi Kuczbork - Olszewo – wmontowane sylwety
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 0,4 km do ok. 4,5 km)
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Fot. 5 Widok na południowo-zachodnią część terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z drogi gruntowej Kuczbork Kliczewo Małe – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 0,4 km do ok. 2,8 km)
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Fot. 6 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z drogi Olszewo - Kliczewo na południe od Olszewa – wmontowane
sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 1 km do ok. 4,5 km)
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0

Fot. 7 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południa, z drogi na zachód od Kliczewa Małego – wmontowane
sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 0,5 km do ok. 4 km)
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Fot. 8 Widok na wschodnią część terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z rejonu zabudowań wsi Kosewo – wmontowane
sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 0,7 km do ok. 4,1 km)
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Fot. 9 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z północy z okolic wsi Godziszka – wmontowane sylwety
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 2,8 km do 6,2 km)

Fot. 10 Widok w kierunku lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z północnego-wschodu, z okolic wsi Chojnowo – wmontowane
sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 3,3 km do ponad 6,5 km)
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Fot. 11 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z północnego-wschodu z drogi wojewódzkiej nr 563
– wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 3,4 km do ponad 7,4 km)

Fot. 12 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południowego-wschodu z okolic wsi Miłotki –
wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 3,6 km do ponad 7,5 km)
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Fot. 13 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południa, z północnych krańców wsi Dębsk–
wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 3,7 km do ponad 7 km)

Fot. 14 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południowego-zachodu, z drogi wojewódzkiej nr 541, na
południe od Franciszkowa – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 6,3 km do ponad 9 km)
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Fot. 15 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południowych krańców Żuromina – wmontowane sylwety
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 4 km do ponad 8 km)

Fot. 16 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z północnego-zachodu, z okolic wsi Osówka –
wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 4,6 km do ok. 8,5 km)
1
0
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W ograniczonym zakresie elektrownie widoczne będą również z drogi
wojewódzkiej nr 541 Żuromin–Sierpc – widoczność w kierunku północno-wschodnim,
z odległości ponad 4,6 km.
Ad. 5)
Widoczność planowanych elektrowni wiatrowych z form ochrony przyrody będzie
miała miejsce głównie z Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
położonego w minimalnej odległości ok. 260 m od najbliższej planowanej lokalizacji
elektrowni wiatrowej. Elektrownie wiatrowe będą w niewielkim stopniu widoczne na tle
Zieluńsko-Rzęgnowskiego OChK, głównie z terenów rolnych i lokalnych dróg
gruntowych oraz w niewielkim zakresie z drogi powiatowej Zielona - Kosewo.
Ze względu na odległość, elektrownie w znikomym stopniu będą widoczne z
OChK Międzyrzecze Skrwy i Wkry (minimalna odległość do elektrowni ok. 6,3 km) i z
Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (minimalna odległość do
elektrowni ponad 11 km).
Elektrownie nie będą widoczne z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
– Park położony jest w minimalnej odległości ok. 12,5 km, a między nim i obszarem
lokalizacji elektrowni występują liczne kompleksy leśne oraz zabudowa kilku wsi.
Elektrownie będą ponadto widoczne (w ograniczonym zakresie) z obszaru Natura
2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 –
krajobraz nie stanowi obiektu ochrony na obszarach Natura 2000.
Konkluzja
Z analizy krajobrazowej wynika, że planowany zespół do 29 elektrowni
wiatrowych zespołu >Żuromin FW2< będzie nowym, swoistym elementem
antropizacji krajobrazu we wschodniej części gm. Żuromin:
 jego ekspozycja krajobrazowa będzie miała miejsce:
 ze wsi położonych w otoczeniu terenu lokalizacji, głównie z wsi Zielona,
Kuczbork-Wieś, Olszewko, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Kosewo, Sadowo
(z odległości od kilkuset metrów do ponad 5 km);
 z południowych fragmentów Żuromina, z odległości ponad 3,6 km;
 z terenów komunikacyjnych w rejonie terenu lokalizacji przedsięwzięcia, w tym z
drogi wojewódzkiej nr 563 przebiegającej w sąsiedztwie północnej granicy
terenu lokalizacji przedsięwzięcia (z odległości od kilkuset metrów), z dróg
powiatowych (Zielona – Kosewo i Olszewo – Kliczewo – Wólka Kliczewska), a
także z dróg lokalnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowych,
przebiegających przez teren lokalizacji i w jego otoczeniu;
 z występujących w otoczeniu form ochrony przyrody, głównie z ZieluńskoRzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu– ekspozycja krajobrazowa z
obszaru w kierunku południowym (z minimalnej odległości ok. 260 m) oraz w
niewielkim stopniu na jego tle. Ze względu na odległość elektrownie będą w
umiarkowanym stopniu postrzegane z OChK Międzyrzecze Skrwy i Wkry oraz
nie będą praktycznie widoczne z Nadwkrzańskiego OChK i GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego;


w wielu przedstawionych powyżej przypadkach widoczność planowanych
elektrowni wiatrowych będzie ograniczać, a nawet eliminować występowanie
przydrożnych szpalerów drzew, drobnych płatów leśnych, zadrzewień i
zakrzewień oraz obiektów budowlanych;
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lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych przewidzianych do funkcjonowania przez
okres 20-25 lat (okresowe oddziaływanie na krajobraz), w obrębie terenów
pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, przyczyni się do ochrony krajobrazu przed
wprowadzeniem trwałego, dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego;



likwidacja elektrowni spowoduje powrót krajobrazu do stanu wyjściowego (o ile
teren użytkowany będzie nadal rolniczo).

6.2.9. Dobra materialne i dobra kultury
Na etapie eksploatacji planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie wystąpi
oddziaływanie na dobra kultury (por. rozdz. 6.1.5.).
Nowym elementem w krajobrazie kulturowym obszaru lokalizacji przedsięwzięcia
i jego otoczenia będą elektrownie wiatrowe. Ich wpływ na krajobraz kulturowy
(krajobraz rolniczo-osadniczy) będzie znaczny, w wyniku zaistnienia dużych,
specyficznych obiektów technicznych (zob. rozdz. 6.2.8.).
Oddziaływanie na dobra materialne będzie dotyczyć zakresu dysponowania
gruntami w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na
klimat akustyczny. Tereny lokalizacji elektrowni i ich ponadnormatywnego
oddziaływania na hałas (zob. rozdz. 6.2.5.) są i pozostaną w użytkowaniu rolniczym.
Właściciele terenów nie będą mogli starać się o przeznaczenie gruntów rolnych na
cele budowlane, związane ze stałym pobytem ludzi (zagrody, domy jednorodzinne,
itp.). Funkcjonowanie elektrowni nie spowoduje skutków dla działalności rolniczej, w
związku z czym grunty jako użytki rolne nie stracą na wartości.
Wartość działek lokalizacji elektrowni wzrośnie ze względu na dochody z
dzierżawy terenów (korzyści ekonomiczne bezpośrednie).
Samorządy gmin Kuczbork-Osada i Żuromin uzyskają korzyści ekonomiczne
pośrednie ze wzrostu podatku od nieruchomości.

6.2.10. Zdrowie ludzi
Elektrownie wiatrowe i towarzysząca im infrastruktura mogą potencjalnie
wywierać wpływ na zdrowie ludzi przez:
 emisję hałasu przez elektrownie – w „Raporcie...” określono warunki pracy
elektrowni, przy spełnieniu których ich oddziaływanie na klimat akustyczny będzie
spełniało obowiązujące normy (zob. rozdz. 6.2.5.) i nie będzie źródłem
pogorszenia warunków życia ludzi;
 emisję infradźwięków – elektrowni wiatrowe emitują infradźwięki na bardzo
niskim poziomie, zdecydowanie poniżej wartości mogących wpływać na zdrowie
ludzi. (zob. rozdz. 6.2.6.);
 emisję promieniowania elektromagnetycznego – generatory prądu elektrowni
emitują promieniowanie o bardzo niewielkim natężeniu, nieszkodzącym ludziom,
zanikające w odległości 30-40 m od źródła (umieszczonego na wysokości ok. 100
m), ponadnormatywne wartości pól elektromagnetycznych ograniczone będą do
miejsc niedostępnych dla ludzi (zob. rozdz. 6.2.7.);
 w sytuacji nadzwyczajnej (katastrofa budowlana) przez przewrócenie się
konstrukcji elektrowni – sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia jest teoretycznie
wykluczona, gdyż konstrukcja elektrowni spełnia wszelkie normy w zakresie

1
0

109

proeko

wytrzymałości i obciążeń; ewentualne wywrócenie planowanych elektrowni
wiatrowych nie zagrozi siedliskom ludzi, które będą oddalone minimum 500 m;
 efekt optyczny cienia rzucanego przez konstrukcję elektrowni – dotyczy to
cienia wieży i przesuwającego się cienia śmigieł, co może powodować u ludzi
odczucie zagrożenia i pogorszenia komfortu warunków życia; efekt ten w
zależności od pory roku i dnia zanika w odległościach większych niż 2-3 krotna
wysokość elektrowni; planowane elektrownie mogą spowodować okresowo efekt
cienia w obrębie siedlisk ludzkich w okresie zimowym, a w pozostałych porach
roku przy niskich położeniach Słońca;
 efekt stroboskopowy – efekt optyczny wywoływanych okresowo refleksów
świetlnych, związanych z odbijaniem promieni słonecznych od obracających się
śmigieł – znikome oddziaływanie ze względu na znaczną odległość do zabudowy
(ponad 500 m), ponadto efekt ten został praktycznie wyeliminowany we
współczesnych elektrowniach przez zastosowanie matowych powłok i farb
zapobiegających odbiciom światła (Michałowska-Knap 2006);
 efekt percepcji zmienionego krajobrazu – oddziaływanie bardzo zróżnicowane
ze względu na osobnicze, subiektywne odczucia ludzi.(zob. rozdz. 6.2.8.).
Eksploatacja Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie spowoduje negatywnego
oddziaływania na zdrowie ludzi. Może natomiast, tak jak każdy inny zespół elektrowni
wiatrowych, wpłynąć na komfort warunków życia okolicznych mieszkańców, głównie
w sferze emocjonalno-psychicznej. Może to być efektem braku akceptacji dla zmiany
środowiska życia (przede wszystkim zmiana krajobrazu) i subiektywnej obawy, że
standardy ochrony środowiska w zakresie hałasu, infradźwięków i promieniowania
elektromagnetycznego nie są dotrzymane.

6.3. Etap likwidacji elektrowni
Zakładany okres eksploatacji nowoczesnych elektrowni wiatrowych wynosi ok. 25
lat. Nie wiadomo aktualnie czy po upływie tego czasu planowany Farma Wiatrowa
>Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin zostanie zlikwidowany, czy
też będzie zastąpiony nowymi konstrukcjami. Przyjmując wariant likwidacji
elektrowni, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
 zagrożenie dla stanu powietrza atmosferycznego wynikać będzie z pracy sprzętu
budowlanego i środków transportu - emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do
powietrza (pył zawieszony i pył opadający) i hałasu; podczas likwidacji wystąpią
podobne problemy jak podczas budowy; nie przewiduje się znaczącego
negatywnego wpływu na stan powietrza i klimat akustyczny na etapie likwidacji;
 likwidacja elektrowni spowoduje natychmiastowy powrót krajobrazu do stanu
wyjściowego (o ile istotnej zmianie nie ulegnie w międzyczasie fizjonomia
otoczenia), ustanie też emisja hałasu i ewentualne oddziaływanie na ptaki;
 konstrukcje elektrowni wymagać będą złomowania (maksymalnie 29 elektrowni x
ok. 350 t = 10.150 t), podobnie jak kable energetyczne;
 likwidacja fundamentów elektrowni przewidywana jest poprzez ich rozbicie i
wywiezienie gruzu na składowisko odpadów lub przekazanie do wykorzystania
osobom fizycznym (zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach – nie
wiadomo, jakie przepisy będą obowiązywać za 25 lat); objętość gruzu
betonowego wyniesie ok. 34.800 m3;
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inne odpady, w tym zużyte oleje syntetyczne silnikowe, przekładniowe i smarowe
kod 13 02 06 (odpad niebezpieczny), zużyte zaolejone czyściwo i ubrania kod 15
02 02 (odpad niebezpieczny), niesegregowane zmieszane odpady komunalne
kod 20 03 01 magazynowane będą w wyznaczonych i zabezpieczonych
miejscach (odpady niebezpieczne przechowywane będą w szczelnych
zamykanych pojemnikach) do czasu odbioru (przez firmy specjalistyczne) lub
przekazania do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione;
 powierzchnia ziemi i gleby zostanie uwolniona od obiektów elektrowni oraz od
betonu z fundamentu i dróg dojazdowych, doły po fundamentach wymagać będą
rekultywacji (wypełnienie piaskiem gliniastym, nawiezienie substratu glebowego), po
przeprowadzeniu rekultywacji teren może być przywrócony do produkcji roślinnej.
Obowiązek rekultywacji terenu po zlikwidowanym zespole elektrowni spoczywać
będzie na właścicielu elektrowni.
W przypadku wymiany elektrowni planowanego zespołu na nowe wystąpi
problem złomowania konstrukcji elektrowni dotychczasowych. Nie sposób obecnie
przesądzić czy do wykorzystania nadawać się będą ich fundamenty.
Tabela 15 Rodzaje odpadów na etapie likwidacji elektrowni wiatrowych
Ilość
Kod grupy
odpadów

Rodzaj odpadów

(dla zespołu 29
elektrowni
wiatrowych)

17

ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW
ZANIECZYSZCZONYCH)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

ok. 34.800 m3

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

ok. 25 m3

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

ok. 26 m3

17 01 82

Inne niewymienione odpady

ok. 26 m3

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 05

Żelazo i stal (jedna elektrownia ok. 350 t)

ok. 10.150 t

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

ok. 16.000 mb

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne
zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

ok. 500 m3

ok. 26 m3

Źródło: opracowanie własne, klasyfikacja odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
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DIAGNOZA POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO,
W TYM ODDZIAŁYWAŃ TRASGRANICZNYCH ORAZ OPIS
ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA

7.1. Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia
1. Na etapie budowy (przedsięwzięcie jeszcze nie będzie istnieć), wystąpią:
a) przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery (wykopy),
b) likwidacja pokrywy glebowej,
c) likwidacja roślinności (głównie agrocenoz),
d) wpływ na faunę (głównie glebową i płoszenie pozostałej),
e) emisja zanieczyszczeń do atmosfery (samochody i sprzęt budowlany),
f) emisja hałasu (samochody i sprzęt budowlany),
g) powstanie odpadów (głównie ziemia z wykopów).
Ww. oddziaływania nie będą znaczące w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska.
2. Na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych, w związku z ich istnieniem,
wystąpią:
a) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z konwencjonalnych źródeł
energii,
b) emisja hałasu przez elektrownie,
c) emisja infradźwięków przez elektrownie,
d) emisja promieniowania elektromagnetycznego przez stację transformatorową,
e) powstawanie odpadów niebezpiecznych,
f) potencjalny wpływ na awifaunę,
g) potencjalny wpływ na chiropterofaunę,
h) antropizacja krajobrazu,
i) wpływ na warunki życia ludzi – oddziaływanie skumulowane.
Do potencjalnie znaczących należą oddziaływania zapisane w punktach a, b oraz
h. W zakresie emisji hałasu (punkt b) wykazano, że nie wystąpią przekroczenia
dopuszczalnych jego poziomów (rozdz. 6.2.5.).
3. Na etapie likwidacji (koniec istnienia przedsięwzięcia), wystąpią:
a) emisja zanieczyszczeń do atmosfery (samochody i sprzęt rozbiórkowy),
b) emisja hałasu (samochody i sprzęt rozbiórkowy),
c) powstanie odpadów materiałów budowlanych.
Do potencjalnie znaczących oddziaływań należy powstanie odpadów materiałów
budowlanych.
Klasyfikację oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w tym
oddziaływań potencjalnie znaczących, zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

1
1

112

proeko

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiera rozdział 7.7.

7.2. Oddziaływania wynikające z użytkowania zasobów naturalnych
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować użytkowania zasobów
naturalnych, poza wykorzystaniem odnawialnej, kinetycznej energii wiatru
(oddziaływanie długotrwałe, stałe w warunkach wietrznej pogody).
Na etapie budowy analizowane przedsięwzięcie będzie wymagać wykorzystania
surowców, materiałów i paliw, w tym:
 kruszywa (piasku i żwiru) do produkcji betonu na fundamenty (ok. 40000 t);
 wody do produkcji betonu na fundamenty i do celów socjalno-bytowych ekip
budowlanych (ok. 12000 m3);
 paliw do sprzętu budowlanego oraz do obsługi transportu (ok. 200 t).
7.3. Oddziaływania związane z likwidacją lub ograniczeniem dostępu do
zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego
Zagadnienie prawnej ochrony zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego
dotyczy w rejonie terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< ochrony gleb.
Ochrona gleb
Zgodnie z Ustawą z 03.02.95 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) grunty rolne wyższych klas bonitacyjnych
oraz grunty organogeniczne podlegają ochronie prawnej. Zgodnie z Ustawą:
„Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany
do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – wymaga uzyskania zgody Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [obecnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi];
2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania
zgody Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [obecnie
Ministra Środowiska] lub upoważnionej przez niego osoby;
3) (skreślony)
4) (skreślony)
5) pozostałych gruntów leśnych
wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażonej po uzyskaniu opinii izby
rolniczej.”

W związku z projektowaną inwestycją przewiduje się konieczność wyłączenia z
produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III - VI (dotyczy to
terenów bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowych i stacji elektroenergetycznej
oraz dróg dojazdowych). Przy czym gleby w klasie III zajmują niewielkie
powierzchnie. Przeznaczenie gruntów rolnych klasy III o zwartej powierzchni powyżej
0,5 ha na cele nierolnicze wymagać będzie uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Nie wystąpi konieczność zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na
cele nieleśne.
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7.4. Oddziaływania związane z potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska
W zakresie zanieczyszczenia środowiska planowane przedsięwzięcie będzie
powodować emisję hałasu (oddziaływanie długookresowe, stałe w warunkach
wietrznej pogody), infradźwięków i promieniowania elektromagnetycznego (stacja
transformatorowa) oraz będzie źródłem powstawania odpadów.
Planowany zespół elektrowni wiatrowych może pracować bez ograniczeń przy
pełnej mocy akustycznej w porze dziennej. W porze nocnej mogą pracować również
wszystkie elektrownie wiatrowe, przy czym część z nich przy ograniczonej emisji
hałasu do środowiska. Prognoza ta winna być zweryfikowana w oparciu o stan
faktyczny, jaki zostanie stwierdzony na podstawie pomiarów wykonanych w ramach
porealizacyjnego monitoringu akustycznego (zob. rozdz. 13), który określi
wymagania w zakresie regulacji nastaw elektrowni.
Emisja infradźwięków przez nowoczesne elektrownie wiatrowe jest nieznaczna i
nie stwarza zagrożenia szkodliwego oddziaływania na ludzi.
Odpady będą powstawać zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i likwidacji
elektrowni. Na etapie budowy będą to głównie odpady gleby i ziemi oraz w
mniejszym stopniu materiałów budowlanych, na etapie eksploatacji mogą powstawać
odpady niebezpieczne (wymagają specjalnego postępowania), a na etapie likwidacji
będą to głównie odpady materiałów budowlanych. Zasady postępowania z odpadami
regulują ustawa o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).i
rozporządzenia wykonawcze do niej.

7.5. Obszary ograniczonego użytkowania
Planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< nie należy do inwestycji, dla których
tworzy się obszar ograniczonego użytkowania8. Przyjęte rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne (poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – zob. rozdz. 9.2), zapewniają wyeliminowanie negatywnego wpływu na
środowisko, w tym warunki życia ludzi. Tereny w zasięgu ponadnormatywnego
oddziaływania akustycznego elektrowni pozostaną, zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym.
Planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< wraz z infrastrukturą techniczną nie
będzie wymagała utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7.6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< ze względu na skalę przedsięwzięcia i położenie
w odległości ponad 150 km od granicy Polski (z Federacją Rosyjską – Obwód
Kaliningradzki) nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.
7.7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< ze względu na brak przetwarzania,
wytwarzania lub magazynowania substancji niebezpiecznych nie jest zaliczany do
8

Zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony środowiska” obszar ograniczonego użytkowania tworzy się dla
„oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej,
lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i
radiolokacyjnej”.
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zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych.
Na etapie inwestycyjnym, ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej dotyczyć może
jedynie ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu mechanicznego
stosowanego w trakcie prac budowlanych i montażowych (np. wyciek substancji
ropopochodnych) i stworzyć zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
Zapobieganie wystąpienia takiej ewentualności możliwe będzie poprzez :


stałą kontrolę sprzętu używanego na etapie budowy i montażu zespołu elektrowni
wiatrowych pod kątem możliwych wycieków i awarii;



prowadzenie ewentualnych napraw sprzętu mechanicznego w miejscach do tego
przystosowanych;



realizację przedsięwzięcia przez wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną ekipę
budowlaną.
Faza eksploatacji inwestycji wiązać się będzie z możliwością wystąpienia
teoretycznej sytuacji awaryjnych, polegającej na przewróceniu bądź uszkodzeniu
konstrukcji wieży elektrowni. Jest to sytuacja, której prawdopodobieństwo
wystąpienia jest bardzo małe. Stały monitoring parametrów pracy poszczególnych
elektrowni oraz ewentualnych uszkodzeń zmniejsza możliwość wystąpienia takiej
sytuacji. Niemniej jednak w razie ewentualnego wystąpienia tego typu awarii nie
powstanie zagrożenie dla człowieka ze względu na znaczne oddalenie zabudowań
mieszkalnych (ponad 500 m).

7.8. Klasyfikacja oddziaływań na środowisko
Klasyfikację oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w tym
oddziaływań potencjalnie znaczących zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) przedstawiono w tabeli 16.
.
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Tabela 16 Klasyfikacja oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w tym oddziaływań potencjalnie znaczących
Rodzaje oddziaływania
Czas oddziaływania
Mechanizm oddziaływania
Oddziaływania na środowisko

Bezpośrednie

pośrednie

wtórne

krótkoterminowe

średnioterminowe

długoterminowe
(25 lat)

chwilowe

okresowe

stałe

ETAP BUDOWY
Przekształcenia wierzchniej warstwy
litosfery (wykopy)

X

X

X

Likwidacja pokrywy glebowej

X

X

X

Likwidacja roślinności

X

X

X

Wpływ na faunę

X

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
(samochody i sprzęt budowlany)

X

X

X

X

X

X

Emisja hałasu (samochody i sprzęt
budowlany)

X

X

X

Powstanie odpadów (głównie ziemia
z wykopów)

X

X

X

ETAP EKSPLOATACJI
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery z
konwencjonalnych źródeł energii

X

X

X

Emisja hałasu przez elektrownie
(nie wystąpią przekroczenia
dopuszczalnych poziomów)

X

X

X

Emisja infradźwięków przez
elektrownie

X

X

X

Powstawanie odpadów

X

X

X

niebezpiecznych
Wpływ na awifaunę

X

X

X

X

Wpływ na chiropterofaunę

X

X

X

X

Antropizacja krajobrazu
(ocena w kategoriach osobniczych
odczuć)

X

Wpływ na środowiskowe warunki
komfortu życia ludzi (efekt
oddziaływania skumulowanego)

X

X

X

X

X

X

ETAP LIKWIDACJI
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
(samochody i sprzęt rozbiórkowy)

X

X

X

Emisja hałasu (samochody i sprzęt
rozbiórkowy)

X

X

X

Powstanie odpadów materiałów
budowlanych

X

X

X

Źródło: opracowanie własne.
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7.9. Ocena oddziaływania skumulowanego
7.9.1. Efekt kumulowania się oddziaływań środowiskowych Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2<
Planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< przyczyni się do wzrostu udziału
proekologicznych źródeł energii w bilansie produkcji energii elektrycznej.
Proekologiczność elektrowni wiatrowych polega na wykorzystaniu przez nie
odnawialnego źródła energii oraz na braku emisji energetycznych pyłów i gazów do
środowiska. Zespół elektrowni powoduje jednak oddziaływanie na środowisko,
zwłaszcza w zakresie jego stanu fizycznego (zagadnienia sozologiczne),
funkcjonowania przyrody (zagadnienia ekologiczne) i fizjonomii krajobrazu
(zagadnienia estetyczne).
Zagadnienia sozologiczne w przypadku elektrowni wiatrowych dotyczą przede
wszystkim emisji hałasu (oddziaływanie energetyczne). Przy spełnieniu zapisanych w
niniejszym raporcie zaleceń, Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< nie spowoduje w tym
zakresie oddziaływania ponadnormatywnego, szkodliwego dla ludzi. Elektrownie nie
spowodują na etapie eksploatacji oddziaływania materialnego na środowisko (emisja
odpadów stałych, ciekłych i gazowych) i pozwolą na uniknięcie dodatkowej emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery z energetyki konwencjonalnej.
Elektrownie wiatrowe zastępują energetykę konwencjonalną, opartą na spalaniu
węgla, ropy lub gazu, lub ograniczają jej rozwój. Tym samym wpływają doraźnie lub
docelowo na ograniczenie emisji do atmosfery produktów spalania, czyli przede
wszystkim CO2, SO2, NOx i pyłów. To korzystnie oddziałuje na stan zanieczyszczenia
atmosfery i powinno wpłynąć na ograniczenie skutków efektu cieplarnianego –
klimatycznych i pochodnych. Przyczynek do tego stanowić będzie Farma Wiatrowa
>Żuromin FW2<. Skumulowany efekt oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych
na środowisko w zakresie sozologicznym można uznać za pozytywny.
Budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< spowoduje bezpośrednie i
pośrednie oddziaływanie na ekosystemy, w tym:
1) likwidację siedlisk przyrodniczych na etapie budowy (place montażowe,
fundament elektrowni, drogi dojazdowe i montażowe) – dotyczyć to będzie tylko
agroekosystemów o małej wartości ekologicznej;
2) likwidację roślinności na etapie budowy – dotyczyć to będzie tylko agrocenoz i
roślinności ruderalnej o małej wartości ekologicznej;
3) przekształcenia siedlisk na etapie eksploatacji (oddziaływanie hałasu) – małe
znaczenie ze względu na ograniczony zakres przestrzenny oddziaływania,
charakter siedlisk (użytki rolne) i zdolności adaptacyjne przyrody ożywionej,
4) potencjalne oddziaływanie na zwierzęta fruwające, przede wszystkim na ptaki i
nietoperze – jak wykazano w rozdz. 6.2.3., zagrożenie negatywnego
oddziaływania jest niewielkie.
Skumulowane oddziaływanie planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< na
ekosystemy oceniono jako potencjalnie małe.
Jak już stwierdzono (rozdz. 6.2.8.) oceny estetyczne elektrowni wiatrowych są
subiektywne, zależne od osobniczych odczuć i upodobań, a w efekcie skrajnie
zróżnicowane – od negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji
technicznych, obcych w krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na wyrafinowany,
prosty i nowoczesny kształt. Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< spowoduje

118
proeko

przekształcenie krajobrazu kulturowego – rolniczego, w skali lokalnej i
subregionalnej. W zasięgu znaczącego, stałego oddziaływania krajobrazowego
Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< pozostawać będą mieszkańcy wsi położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji oraz wsi położonych w otoczeniu tj.:
Zielona, Kuczbork-Wieś, Olszewko, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Kosewo i
Sadowo.
Jak już wspomniano (rozdz. 6.2.10.), eksploatacja Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< może spowodować skumulowane oddziaływanie na warunki komfortu życia
ludzi. Odczucie pogorszenia warunków życia może być efektem braku akceptacji dla
zmiany środowiska życia (przede wszystkim zmiany krajobrazu) i subiektywnej
obawy, że standardy ochrony środowiska w zakresie hałasu, infradźwięków i
promieniowania elektromagnetycznego nie są dotrzymane.
W generalnej ocenie skumulowane oddziaływanie Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< po stronie oddziaływań pozytywnych jednej strony spowoduje ograniczanie
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a drugiej strony spowoduje zróżnicowane
oddziaływanie na środowisko, przede wszystkim zmiany krajobrazu Należy
podkreślić, że oddziaływanie na krajobraz będzie okresowe (ok. 25 lat) – po likwidacji
elektrowni nastąpi powrót krajobrazu do stanu zbliżonego do obecnego.

7.9.2. Ocena efektu skumulowanego oddziaływania na środowisko Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< i elektrowni wiatrowych w jego
sąsiedztwie
W otoczeniu terenu lokalizacji planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<
funkcjonują pojedyncze elektrownie wiatrowe, m.in. w gminie Kuczbork Osada (3
elektrownie, ok. 6 km na północ), w gminie Bieżuń (6 elektrowni, ok. 3 km na
południe). Są to elektrownie o stosunkowo niewielkich parametrach (poniżej 100 m
wysokości) i nie tworzą one powiązanych technologicznie zespołów.
Ponadto według informacji posiadanych przez autorów raportu zarówno w
gminach Kuczbork-Osada i Żuromin, jak i w sąsiadujących gminach trwają procedury
planistyczne (na różnych etapach zaawansowania), zmierzające do umożliwienia
lokalizacji tu innych zespołów elektrowni wiatrowych.
Według informacji posiadanych przez autorów raportu planuje się następujące
lokalizacje elektrowni (rys. 17):
1) Farma Wiatrowa „Żuromin FW3” w gminie Żuromin (w odległości ok. 1,5 km na
południe);
2) Farma elektrowni wiatrowych „Żuromin I” w gminach Żuromin, Lubowidz i
Kuczbork Osada (ok. 2,5 km na północny-zachód) – uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego;
3) Farma elektrowni wiatrowych „Żuromin II” w gminie Kuczbork Osada (w
bezpośrednim sąsiedztwie);
W dalszym otoczeniu, w odległości ok. 20 km na północ od obszaru >Żuromin
FW2< – w trakcie opracowania jest projekt zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego”, dopuszczający lokalizację elektrowni
wiatrowych w rejonach wsi Skurpie, Płośnica – Wielki Łęck – Mały Łęck – Turza Mała
(zachodnia część gminy) oraz Zalesie - Niechłonin – Gruszka (południowa część
gminy).
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Rys. 17 Planowane zespoły elektrowni wiatrowych w otoczeniu projektowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2" (1:100.000)
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Skumulowane oddziaływanie na środowisko elektrowni w przypadku ich realizacji
przedstawiać się będzie następująco:
1. Skumulowane oddziaływanie na krajobraz – elektrownie wchodzące w skład
najbliższych zespołów (w gminach Żuromin, Lubowidz i Kuczbork Osada), będą
postrzegane: z jednostek osadniczych położonych w ich otoczeniu, w szczególności
dotyczy to miasta Żuromina, w mniejszym zakresie Bieżunia oraz licznych wsi; z
ciągów komunikacyjnych, w tym przede wszystkim z dróg wojewódzkich nr 541 i 563
oraz z dróg lokalnych; elektrownie będą częściowo widoczne z Obszarów
Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Mławki, Zieluńsko-Rzęgnowskiego i
w mniejszym zakresie Nadwkrzańskiego oraz na ich tle.
2. Oddziaływanie na faunę, zwłaszcza awifaunę (zmiana siedlisk i przeszkoda w
przemieszczaniu się ptaków o dużej skali przestrzennej). Zgodnie z wnioskami z
monitoringu ornitologicznego obszaru lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< (Kajzer 2010):
 może (…) wystąpić efekt skumulowany objawiający się zwielokrotnieniem
wymienionych [zob. rozdz. 6.2.3.2.] trzech pierwszych efektów niekorzystnego
oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę [tj. kolizje z turbinami, utrata i
fragmentaryzacja siedlisk oraz efekt bariery], przy czym najistotniejszy obok
bezpośrednich kolizji ptaków z turbinami wydaje się być efekt bariery w
stosunku do blaszkodziobych i żurawi.
 w przypadku ptaków siewkowych – siewki złotej i czjaki (w przypadku FW2
dotyczy to przede wszystkim czajki) efekt skumulowany nie będzie objawiał się
utratą miejsc żerowania i odpoczynku – po powstaniu inwestycji, na których
turbiny rozstawione są co kilkaset metrów, ptaki te nie rezygnują z
wykorzystywania tych terenów. Rozpatrywać go należy raczej w kontekście
kolizji siewki złotej jako migranta nocnego z pracującymi turbinami, podczas
formowania dużych stad wędrówkowych oraz nocnego przelotu na pułapach
zróżnicowanych w zależności od panujących warunków pogodowych.
3. Realizacja elektrowni wiatrowych Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2”, w
skumulowanym oddziaływaniu z innymi planowanymi zespołami elektrowni
wiatrowych w powiecie żuromińskim, nie spowoduje oddziaływania na obszary
Natura 2000, w tym w szczególności nie spowoduje naruszenia spójności ich sieci –
wszystkie planowane zespoły elektrowni mają być zlokalizowane poza granicami
obszarów Natura 2000. Zgodnie z wnioskami z monitoringu ornitologicznego
obszaru lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< (Kajzer 2010): Powstanie
wszystkich planowanych tego typu inwestycji na tym terenie, w proponowanych
lokalizacjach, nie będzie miało wpływu na integralność obszaru Natura 2000
(OSOP Doliny Wkry i Mławki)…
4. Skumulowane oddziaływanie na klimat akustyczny może wystąpić tylko w skali lokalnej
w przypadku bliskiego sąsiedztwa zespołów (co zostało uwzględnione w przypadku
Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2” i Zespołu elektrowni wiatrowych „Żuromin II” – w
„Raporcie…” wykorzystano analizę akustyczną dla obu tych zespołów). O
ewentualnym poziomie obniżenia nastaw elektrowni wchodzących w skład ww.
zespołów w przyszłości może zadecydować porealizacyjny monitoring akustyczny,
uwzględniający skumulowany wpływ poszczególnych zespołów oraz realizowanych
zespołów elektrowni wiatrowych w ich otoczeniu na kształtowanie się klimatu
akustycznego. Jeżeli porealizacyjny monitoring akustyczny wykaże, że rzeczywisty
poziom natężenia hałasu emitowanego przez elektrownie jest niższy niż poziom
prognozowany obliczeniowo, to obniżenie nastaw elektrowni nie będzie wymagane.
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Najważniejszym efektem skumulowanym oddziaływania elektrowni wiatrowych na
środowisko, będzie ich oddziaływanie na krajobraz, które spowoduje zmianę oblicza
krajobrazowego regionu Żuromina. Dominujący tam powierzchniowo kulturowy
krajobraz rolniczy (uprawowo-osadniczy) zastąpiony zostanie kulturowym
krajobrazem rolniczo-infrastrukturowym (przemysłowym), w którym specyficzną
dominantę fizjonomiczną będą stanowić konstrukcje elektrowni wiatrowych,
postrzegane w dużych zespołach, pojedynczo z bardzo różnych odległości, w
sprzyjających warunkach pogodowych nawet do ok. 20 km.
Oddziaływanie na krajobraz będzie okresowe (ok. 25 lat) i zabezpieczy ten obszar
przed nadmierną presją inwestycyjną zainwestowania osadniczego, trwale
dewaloryzującego krajobraz.

7.10. Opis metod prognozowania
Ocenę
oddziaływania
na
przeprowadzono w trzech etapach.

środowisko

planowanego

przedsięwzięcia

Etap 1
Kwerenda materiałów archiwalnych, inwentaryzacja ekofizjograficzna, monitoring
ornitologiczny i chiropterologiczny terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia i
jego otoczenia.
Etap 2
Wykonanie tzw. metodą ekspercką, specjalistycznych ocen oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie wpływu na hałas, krajobraz
oraz na awifaunę i chiropterofaunę, czyli w zakresie głównych oddziaływań
związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych.
Etap 3
Kompleksowa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z
uwzględnieniem
oddziaływań
bezpośrednich
i
pośrednich,
wtórnych
i
skumulowanych, krótko-, średnio- i długoterminowych oraz stałych i chwilowych.
Przy prognozowaniu zmian środowiska pod wpływem planowanego
przedsięwzięcia wykorzystano następujące metody:


indukcyjno-opisową (od szczegółowych analiz po uogólniającą syntezę);



analogii środowiskowych (na podstawie założenia o stałości praw przyrody);



modelowania matematycznego prognoza poziomu hałasu;



diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania terenowego jako punktu
wyjścia ekstrapolacji w przyszłość - wyniki kartowania przedstawiono w:
„Opracowaniach ekofizjograficznych…” (2008 i 2009) oraz raportach z monitoringów
ornitologicznego (Kajzer 2010) i chiropterologicznego (Popczyk 2009);



analiz kartograficznych (rys 1-14 i zał. kartogr.);



wizualizacji fotograficznej (krajobraz).
Ww. metody opisane są m. in. w pracach Przewoźniaka (1987, 1995, 1997) i w
„Problemach Ocen Środowiskowych” (Nr 1 – 47).
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8.

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA PRAWNE
FORMY OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU

8.1. Terytorialne formy ochrony przyrody
Teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< położony jest poza
terytorialnymi formami ochrony przyrody. Najbliższym terenem objętym ochroną
przyrody jest Zieluńsko–Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu w minimalnej
odległości ok. 260 m od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej.
W regionalnym otoczeniu terenu lokalizacji występują (rys. 10):


rezerwaty przyrody, z których najbliższe to:
 „Baranie Góry” – rezerwat fitocenotyczny (odległość ok. 5,5 km na północnywschód);
 „Dolina Mławki” – rezerwat leśny (odległość ok. 8,4 km na wschód);
 „Olszyny Rumockie” – rezerwat leśny (odległość ok. 12,5 km na północnywschód).
 „Gołuska Kępa” – rezerwat leśny (odległość ok. 13,3 km na południe);



Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (odległość ok. 12,5 km na północnyzachód);



obszary chronionego krajobrazu:
 Międzyrzecze Skrwy i Wkry (odległość ok. 6,3 km na zachód od najbliższej
elektrowni);
 Nadwkrzański (odległość ok. 11,6 km na południe od najbliższej elektrowni);



obszary Natura 2000, w tym:
 ustanowiony obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” - PLB
140008 (w minimalnej odległości ok. 6,3 km na zachód);
 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (projektowane specjalne obszary
ochrony siedlisk): „Olszyny Rumockie” PLH140010 (w minimalnej odległości ok.
2,4 km na wschód), „Baranie Góry” PLH140002 (w minimalnej odległości ok. 5,5
km na północny-wschód) i „Ostoja Lidzbarska” PLH280012 (w minimalnej
odległości ok. 12,8 km na północny-zachód).

Rezerwaty przyrody
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego
oddziaływania na przyrodę rezerwatów „Baranie Góry” (rezerwat fitocenotyczny), „Dolina
Mławki” (rezerwat leśny), „Olszyny Rumockie” (rezerwat leśny) i „Gołuska Kępa”
(rezerwat leśny), ze względu na duże ich odległości od terenu lokalizacji przedsięwzięcia
(odpowiednio 5,5; 8,4; 12,4 i 13,3 km), ze względu na przedmiot ochrony oraz ze
względu na charakter oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko (Przewoźniak
2007).
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Park krajobrazowy
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy przepisów dotyczących
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz nie stworzy zagrożenia
dewaloryzacji chronionych w nim walorów – Park położony jest w minimalnej
odległości ok. 12,5 km, a między nim i terenem lokalizacji elektrowni występują liczne
kompleksy leśne.
Obszary chronionego krajobrazu
Lokalizacja Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie będzie stanowić zagrożenia dla
chronionych walorów obszarów chronionego krajobrazu i ich funkcji jako korytarzy
ekologicznych.
Planowane elektrownie wiatrowe zlokalizowane będą w minimalnej odległości ok.
250 m od granic Zieluńsko-Rzęgnowskiego OChK i będą w znacznym stopniu
widoczne z jego południowych, bezleśnych fragmentów. Elektrownie w
umiarkowanym zakresie będą postrzegane na tle tego obszaru. Ze względu na
odległość, elektrownie z umiarkowanym stopniu będą widoczne z OChK
Międzyrzecze Skrwy i Wkry (minimalna odległość do elektrowni ok. 6,3 km) i w
znikomym stopniu z Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (minimalna
odległość do elektrowni ponad 11,6 km).
Obszary Natura 2000
Najbliższe obszary Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i
Mławki” – PLB. 140008 oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (projektowane
specjalne obszary ochrony siedlisk) „Olszyny Rumockie” PLH 140010, „Baranie Góry”
PLH 140002 i „Ostoja Lidzbarska” PLH 280012 położone są odpowiednio w
odległości ok. 6,3 km, 2,4 km, 5,5 km i 12,8 km od terenu lokalizacji przedsięwzięcia
(najbliższej planowanej elektrowni).
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 880 z późn. zm.) w odniesieniu do obszarów Natura 2000 zapisano m. in., że:
(...)
Art. 33. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w
połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególności:
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony został wyznaczono obszar Natura 2000 lub
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 200 lub jego powiązania z innymi obszarami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu
zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i
wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk.
3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także
planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a
które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których
mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
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(...)
Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w
tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań
alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na
obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację
planu lub działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać cele ochrony obszaru Natura
2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając
wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego
funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.
2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków
priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w
celu:
1) ochrony zdrowia i życia ludzi;
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska
przyrodniczego;
4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu
opinii Komisji Europejskiej.)
(…)
Art. 35a. W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach planowanych
przedsięwzięć, zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. (…).
Art. 36. 1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu
działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a
także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony
obszaru Natura 2000. (...)

Ponadto Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 21.07.2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, zm. Dz.
U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 i Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1226) zawiera zapisy,
że:
(...)
§ 4 Celem wyznaczenia obszarów, o których mowa w § 2, jest ochrona populacji dziko
występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie.
§ 5 Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku 2 do rozporządzenia.
(...)

Uzupełniające przepisy prawa powszechnego w odniesieniu do obszarów Natura
2000 wprowadza Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 510).
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór
nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat (projekt
podlega ustanowieniu przez Regionalnego dyrektora ochrony środowiska w drodze
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zarządzenia) i projekt planu ochrony (projekt podlega ustanowieniu przez ministra
właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia). Projekty takie nie zostały
dotychczas opracowane dla obszarów Natura 2000 w otoczeniu terenu lokalizacji
przedsięwzięcia.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 z dnia 21.07.2004 r. z późniejszymi zmianami zawiera zapisy, że:
§ 4. Celami wyznaczenia obszarów, o których mowa w § 2, są: ochrona populacji dziko
występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk
zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie
biotopów.
§ 5. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do
rozporządzenia oraz ich naturalne siedliska.";

Na obszarze specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” – PLB. 140008
stwierdzono występowanie co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej (79/409/EWG). Spośród nich, przedmiot ochrony stanowią następujące
gatunki ptaków, zgodnie z kryteriami kwalifikującymi gatunki ptaków i ich siedliska do
ochrony w formie obszarów Natura 2000 (gatunki z oceną A, B lub C wg
standardowego formularza danych):


Circus pygargus (błotniak łąkowy);



Crex crex (derkacz);
W trakcie prowadzonego rocznego monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2009) w
rejonie obszaru lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono występowanie błotniaka
łąkowego jako gatunku lęgowego (gniazdowanie pewne). Wg autora monitoringu
realizacja Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2” w przypadku gatunków kwalifikujących–
błotniaka łąkowego i derkacza – powierzchnia FW2 nie stanowi zagrożenia dla ich
właściwego stanu ochrony na terenie ostoi (Kajzer 2010).
W granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Olszyny Rumockie”
PLH140010 występują 2 typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej (92/43/EWG):


grąd środkowoeuropejski
Carpinetum);

i

subkontynentalny

(Galio-Carpinetum,

Tilio-



łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Ponadto odnotowano tu po jednym z gatunków ssaków (Castor fiber - bóbr
europejski) i bezkręgowców (Colias myrmidone – szlaczkoń szafraniec)
wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Ze względu na odległość (ok. 2,4 km), realizacja planowanej Farmy Wiatrowej
„Żuromin FW2”, nie będzie miała wpływu na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt
występujące na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Olszyny Rumockie”
PLH140010.
W granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Baranie Góry”
PLH140002 występują 2 typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej (92/43/EWG):


grąd środkowoeuropejski
Carpinetum);

i

subkontynentalny

(Galio-Carpinetum,

Tilio-
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ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae).

Ponadto odnotowano tu jeden z gatunków bezkręgowców wymienionych w
Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG - Lycaena dispar (czerwończyk nieparek).
Ze względu na odległość (ok. 5,5 km), realizacja planowanej Farmy Wiatrowej
„Żuromin FW2”, nie będzie miała wpływu na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt
występujące na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Baranie Góry”
PLH140002.
W granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Lidzbarska”
PLH280012 występują 23 typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej (92/43/EWG):
 twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea;
 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion;
 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne;
 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion
fluitantis;
 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion);
 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae);
 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)
 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium);
 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe);
 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea);
 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
 torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum
nigricantis)
 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i
mechowisk;
 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum);
 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletumpubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowososnowe bagienne lasy borealne);
 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe);
 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum);
 ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae);
 sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać PeucedanoPinetum);
Na obszarze „Ostoja Lidzbarska” występuje co najmniej 15 gatunków ptaków z
Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG:
 Ciconia nigra (bocian czarny);
 Ciconia ciconia (bocian biały);
 Milvus migrans (kania czarna);
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Haliaeetus albicilla (bielik);
Circus aeruginosus (błotniak stawowy);
Aquila pomarina (orlik krzykliwy);
Bonasa bonasia (jarząbek);
Grus grus (żuraw);
Caprimulgus europaeus (lelek);
Alcedo atthis (zimorodek);
Dryocopus martius (dzięcioł czarny);
Dendrocopos medius (dzięcioł średni);
Lullula arborea (lerka);
Sylvia nisoria (jarzębatka);
Ficedula parva (muchołówka mała);
Ponadto spośród gatunków innych zwierząt wymienionych w Załączniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, występują tu:
 z grupy ssaków - Barbastella barbastellus (mopek), Myotis myotis (nocek duży),
Castor fiber (bóbr europejski), Lutra lutra (wydra);
 z grupy płazów i gadów - Triturus cristatus (traszka grzebieniasta), Bombina
bombina (kumak nizinny);
 z grupy ryb - Lampetra planeri (minóg strumieniowy), Misgurnus fossilis (piskorz),
Cobitis taenia (koza), Cottus gobio (głowacz białopłetwy).
Ze względu na odległość (ok. 12,8 km), realizacja planowanej Farmy Wiatrowej
„Żuromin FW2”, nie będzie miała wpływu na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt
występujące na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Lidzbarska”
PLH280012.
Realizacja Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<, w tym budowa i funkcjonowanie
zespołu elektrowni wiatrowych i infrastruktury elektroenergetycznej nie spowoduje
pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a
także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone
obszary Natura 2000. Wynika to z następujących przesłanek:
a) Najbliższy obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008
położony jest w minimalnej odległości ok. 6,3 km w kierunku południowozachodnim od planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych.


zgodnie z ustaleniami rocznego monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2010): w
przypadku gatunków kwalifikujących – błotniaka łąkowego i derkacza –
powierzchnia FW2 nie stanowi zagrożenia dla ich właściwego stanu ochrony
na terenie ostoi.



przyjmuje się, że bezpieczna odległość dla lokalizacji zespołów elektrowni
wiatrowych od granic obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wynosi 3
– 5 km (np. „Program zarządzania ostoją Natura 2000 „Dolina Słupi” wraz z
projektem planu ochrony”, Pawlaczyk i in. 2008 – 3 km; „Projekt planu ochrony
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Drużno” – 5 km), co w analizowanym
przypadku jest spełnione (odległość ok. 6,3 km).
b) Najbliższe obszary mające znaczenie dla Wspólnoty „Olszyny Rumockie”
PLH280012, „Baranie Góry” PLH140002 i „Ostoja Lidzbarska” PLH280012
położone są w odległości odpowiednio ok. 2,4 km, 5,5 km i 12,8 km od
planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych – ich realizacja i funkcjonowanie
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nie spowoduje oddziaływania na chronione w obrębie ww. obszarów siedliska
oraz gatunki roślin i zwierząt.
c) Realizacja i funkcjonowanie elektrowni wiatrowych Farmy Wiatrowej „Żuromin
FW2” nie spowoduje dezintegracji żadnego z obszarów Natura 2000 (elektrownie
zlokalizowane będą poza obszarami Natura 2000).
d) Realizacja i funkcjonowanie elektrowni wiatrowych Farmy Wiatrowej „Żuromin
FW2” nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000 – w trakcie
monitoringu ornitologicznego nie stwierdzono nad powierzchnią przelotu ptaków
między obszarami Natura 2000, nie jest to część lokalnego korytarza
migracyjnego, jakim jest OSOP Doliny Wkry i Mławki (Kajzer 2010).
Reasumując, planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Ponadto, jak już to przedstawiono w rozdz. 6.2.3.3. w odniesieniu do obszarów
Natura 2000 - Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk: „Ostoja Lidzbarska”
PLH280012, Mszar Płociczno PLH04_13 „Baranie Góry” PLH 140002 i „Olszyny
Rumockie” PLH140010, stwierdzono, że (Popczyk 2009) (…)
Planowana inwestycja nie powinna oddziaływać niekorzystnie na gatunki
nietoperzy mogące bytować na zlokalizowanym w pobliżu obszarze Natura 2000:
„Ostoja Lidzbarska”.
Najbliżej położony obszar ze stwierdzonymi w SDF-e nietoperzami to „Ostoja
Lidzbarska”. Granica tego obszaru przebiega o 19,5 km od planowanej inwestycji.
Tereny te oddzielone są od siebie rozległymi obszarami rolniczymi. Brak jest
jakichkolwiek powiązań i korytarzy ekologicznych łączących te dwa tereny, na terenie
inwestycji nie stwierdzono gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej, które są podstawą ochrony i powołania obszaru Natura 2000.
W przypadku pozostałych obszarów Natura 2000 nie stwierdzono w SDF-ach
gatunków nietoperzy, dlatego też nie należy zakładać, że inwestycja wpłynie na
lokalne populacje nietoperzy ujętych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej.
Planowana inwestycja nie powinna mieć wpływu, z punktu widzenia ochrony
nietoperzy, na osiągnięcie celów ochrony dla obszarów Natura 2000.

8.2. Indywidualne formy ochrony przyrody
Pomniki przyrody.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na istniejące
pomniki przyrody w otoczeniu. Najbliższe z nich znajdują się na terenie parku w
Chamsku (w minimalnej odległości ok. 800 m od planowanych lokalizacji elektrowni
wiatrowych) (zob. rozdz. 4.1.).
Użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
W otoczeniu terenu lokalizacji przedsięwzięcia (w gminach Kuczbork-Osada i
Żuromin), nie utworzono użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych.
Najbliższy użytek ekologiczny „Straszewy” znajduje się w odległości ok. 8,5 km na
północ. Użytek ten obejmuje bagna z bogatą awifauną wodno-błotną, dla której teren
lokalizacji przedsięwzięcia jest mało atrakcyjny pod względem siedliskowym. W
związku z tym nie wystąpi bezpośrednie (odległość) i pośrednie oddziaływanie
planowanych elektrowni wiatrowych na jego chronione walory.
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8.2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
Realizacja i funkcjonowanie Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie spowoduje
zagrożenia dla chronionych gatunków roślin i grzybów – wszystkie lokalizacje
elektrowni i stacji transformatorowej planowane są na terenach użytkowanych
rolniczo zajętych głównie pod agrocenozy.
Możliwe jest oddziaływanie elektrowni wiatrowych na chronione gatunki ptaków i
nietoperzy, o osobniczym charakterze, niezagrażające populacji gatunków (zob.
rozdz. 3.2.3. i 3.2.4. oraz 6.2.3.2. i 6.2.3.3).

8.3. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
Na terenach planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych nie występuje
roślinność drzewiasta i krzewiasta.
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9.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIA
„ZIELONE PŁUCA POLSKI”

Idea „Zielonych Płuc Polski”, sformułowana w 1983 r. przez Krzysztofa Wolframa
(2004), sformalizowana została w latach 1988-1990, przez zawarcie porozumień
władz administracyjnych i samorządowych dawnych województw północnowschodniej Polski w sprawie kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania
środowiska regionu funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Aktualnie do porozumienia
należą samorządy województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawskopomorskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Region funkcjonalny Zielone Płuca
Polski zajmuje około 20 % powierzchni Polski.
Istotą porozumienia „Zielone Płuca Polski” jest przyjęcie idei i zasad ekorozwoju
jako podstawowego kierunku bytu gospodarczego, społecznego i kulturalnego.
Rozwój społeczno-gospodarczy realizowany ma być (jest) w zrównoważeniu z
rozbudowywanym, regionalnym systemem ochrony zasobów przyrodniczych i
kulturowych o randze europejskiej.
Zgodnie z najnowszym dokumentem „Porozumienia w sprawie współdziałania na
rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z
zachowaniem jego bioróżnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej” (2004)
główne cele zrównoważonego rozwoju obszaru to:


ożywienie
oraz
proekologiczne
ukierunkowanie
rozwoju
społecznogospodarczego obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej,
turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego;



wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne
podstawy rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski;



pozyskiwanie środków Unii Europejskiej;



wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone Płuca Polski w
przestrzeni europejskiej;



doskonalenie i promocja produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze
Zielone Płuca Polski;



uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc Polski w polityce przestrzennej i
regionalnej Państwa;



podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru
Zielone Płuca Polski wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy.
Realizacja planowanej Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2” jest zgodna z zasadą
zrównoważonego rozwoju, co z kolei jest zgodne z ideą Zielonych Płuc Polski.
Lokalizacja w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin zespołu 29 elektrowni wiatrowych
może być traktowana jako inwestycja proekologiczna (źródło tzw. czystej energii).
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10. PROPONOWANE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU
ZAPOBIEGANIE LUB ZMNIEJSZENIE SZKODLIWYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
Jak stwierdzono w rozdz. 2.3., w trakcie dotychczasowych prac planistycznych i
projektowych zespołu elektrowni wiatrowych >Żuromin FW2< zastosowano m.in.
następujące rozwiązania chroniące środowisko:
1) lokalizacja elektrowni wiatrowych i stacji transformatorowej:
– w oddaleniu od obiektów mieszkalnych pozwalającym na eliminację
zagrożenia oddziaływania na ludzi ponadnormatywnego poziomu hałasu
emitowanego przez elektrownie wiatrowe, a także oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego ze stacji transformatorowej;
– na terenach użytkowanych rolniczo, pozbawionych istotnych walorów
ekologicznych, w szczególności w oddaleniu od lasów, podmokłości i innych
terenów atrakcyjnych dla ptaków i nietoperzy;
– przeprowadzenie badań geotechnicznych terenu przeznaczonego na
posadowienie obiektów budowlanych;
2) zastosowanie jednolitej, niekontrastującej z otoczeniem kolorystyki konstrukcji
elektrowni, w celu ograniczenia oddziaływania na krajobraz, w tym zastosowanie
zielonego cieniowania dolnych części wież elektrowni;
3) zastosowanie kabli podziemnych między poszczególnymi elektrowniami, co
wpłynie na zminimalizowanie oddziaływania na krajobraz; podziemne ułożenie
linii nie będzie miało też wpływu na dotychczasowe użytkowanie nieruchomości,
ponieważ linie kablowe układane będą poniżej głębokości, do jakiej użytkuje się
pola uprawne w ramach prac rolnych; zminimalizuje to również ryzyko kolizji
ptaków, dla których napowietrzne linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie,
4) odbiór i utylizacja odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych (np. oleje
przekładniowe) przez specjalistyczne służby, zgodnie z warunkami wynikającymi
z ustawy o odpadach,
5) wyposażenie stacji transformatorowej w misy olejowe minimalizujące ryzyko
wycieku oleju transformatorowego do środowiska,
6) zastosowanie cylindrycznych wież pełnościennych, które w przeciwieństwie do
wież kratowych (inaczej zwanych wieżami o konstrukcji kratownicowej) nie dają
ptakom możliwości gniazdowania, a co za tym idzie nie przyciągają ich
dodatkowo w okolice elektrowni wiatrowych;
7) zastosowanie wyższych turbin, aby strefa poniżej śmigieł, najczęściej
wykorzystywana przez ptaki i nietoperze, miała zasięg minimum 50 m n.p.t,
8) ustawienie turbin w dużych odległościach między sobą, co ok. 400-500 m, w celu
ograniczenia ryzyka kolizji ze zwierzętami fruwającymi.
a ponadto, w wyniku uwzględnienie wyników „Opracowania ekofizjograficznego…” i
monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2010) zrezygnowano z lokalizacji dwóch
elektrowni i jedną przesunięto, w celu odsunięcia obiektów od miejsc atrakcyjnych dla
ptaków, co zmniejsza ryzyko kolizji ptaków z elektrowniami. Wariant przedsięwzięcia
wybrany do realizacji jest kompromisem, w stosunku do jego pierwotnego kształtu.
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Dalsze zapobieganie i zmniejszenie potencjalnych, szkodliwych oddziaływań
planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin
na środowisko można teoretycznie osiągnąć przez:
1) zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych;
2) dobór parametrów technicznych planowanych elektrowni ograniczających ich
wpływ na środowisko,
3) kształtowanie środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji i jego otoczenia,
4) dobór struktury upraw i zabiegów agrotechnicznych,
5) wariantowanie lokalizacji elektrowni.
Ad 1)
Ograniczenie oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< na
etapie budowy można osiągnąć przez:


odpowiednie składowanie zdjętej warstwy gleby do jej ponownego wykorzystania
w celu przywrócenia stanu początkowego po ukończeniu budowy;



wywożenie urobku z wykopów pod fundamenty oraz transport materiałów
budowlanych i elementów konstrukcyjnych elektrowni w jak największym stopniu
z ominięciem terenów zabudowanych wsi i w miarę możliwości poza godzinami
nocnymi (22 – 6);



wykorzystanie urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni do rekultywacji
wyrobisk poeksploatacyjnych i innych terenów zdewastowanych w gm. Żuromin
i Kuczbork Osada;



prowadzenie prac budowlanych w miarę możliwości poza godzinami nocnymi (22 - 6);



po zakończeniu prac budowlano-montażowych przywrócenie terenu wokół
elektrowni do stanu pierwotnego.
Ad 2)
Ograniczenie oddziaływania na środowisko planowanej Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin na terenie jej lokalizacji,
przez dobór parametrów elektrowni, można osiągnąć przez:


zastosowanie podobnego typu elektrowni, tak aby ograniczyć oddziaływanie ich
zespołu na krajobraz;



nieumieszczanie na konstrukcji elektrowni reklam, w celu ograniczenia ich
oddziaływania na krajobraz (za wyjątkiem logo właściciela lub producenta turbin);



zastosowanie do malowania konstrukcji elektrowni koloru matowej bieli na
przejściu do jasnoszarego w górnych partiach konstrukcji (kolor ten w
największym stopniu powoduje zanik elektrowni w krajobrazie, zwłaszcza w
warunkach pogody pochmurnej) oraz odcieni zieleni u podstawy wieży (zabieg ten
zmniejszy kontrast elektrowni na tle roślinności);



zastosowanie farb eliminujących efekt wizualny - stroboskopowy;



zastosowanie elektrowni o jednakowej wysokości w celu ograniczenia sfery
potencjalnych konfliktów ze zwierzętami fruwającymi;



obniżeniu mocy akustycznej poszczególnych elektrowni w celu ograniczenia ich
oddziaływania na klimat akustyczny otoczenia, jedynie w przypadku stwierdzenia
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przekroczeń poziomu hałasu (zalecenia przejściowe, do czasu monitoringu
porealizacyjnego, sformułowano w rozdz. 6.2.5.).
Ad. 3)
W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania elektrowni na ptaki i nietoperze
(w tym nie zwiększanie dla nich atrakcyjności terenu lokalizacji elektrowni), zasadne
jest przestrzeganie następujących zaleceń na obszarze zespołu elektrowni
wiatrowych i w strefie jego oddziaływania:
 nie tworzyć nowych terenów zielonych, zwłaszcza obsadzonych zielenią wysoką;
 nie wprowadzać nowych zalesień;
 nie obsadzać, zwłaszcza zielenią wysoką, istniejących i nowych dróg
dojazdowych do elektrowni wiatrowych, dróg przebiegających przez teren zespołu
oraz znajdujących się w zasięgu jego oddziaływania;


nie tworzyć oczek wodnych i stawów.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi i opublikowanymi 9 lutego 2009 roku przez
Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy (PON)9 i rekomendowanymi do stosowania
m.in. przez Państwową Radę Ochrony Przyrody w monitoringu chiropterologicznym
(Popczyk 2009) zawarto następujące zalecenia:
1. Nie stosować sztucznego oświetlenia terenu inwestycji np. latarnie, podświetlenia
turbin i masztów (za wyjątkiem wymaganego innymi przepisami prawa) - światło
takie koncentruje owady, zapewniając łatwe miejsce żerowania dla nietoperzy.
2. Należy wnioskować do gminy aby w projekcie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego wprowadzony został zakaz zalesiania gruntów rolnych w
obszarze planowanej inwestycji oraz wprowadzania zadrzewień i zakrzewień
zwłaszcza o charakterze ciągłym (np. szpalerów przydrożnych drzew) mogących
stanowić nowe trasy migracji oraz korytarze ekologiczne wykorzystywane przez
nietoperze.
3. Zaleca się zapobieganie powstawaniu zadrzewień i zakrzewień (np. w wyniku
naturalnej dyspersji) zwłaszcza o charakterze ciągłym (j.w.) na gruntach
dzierżawionych przez inwestora w tym przy drogach dojazdowych do elektrowni
wiatrowych.
4. Niezbędne
jest
przeprowadzenie
minimum
trzyletniego
monitoringu
poinwestycyjnego polegającego na badaniu śmiertelności nietoperzy oraz ich
aktywności w pobliżu wież na wysokości osi rotora lub innego zgodnie z
wytycznymi aktualnymi na lata funkcjonowania farmy.
5. W przypadku wież nr 5 i 18 zaleca się zastosowanie masztów których dolna
granica zasięgu skrzydła znajduje się na wysokości minimum 60 m. n. p. t.
zmniejszy to możliwe oddziaływanie inwestycji na lokalną populację nietoperzy.

9

W grudniu 2009 r. ww. opracowanie zostało zmodyfikowane w opracowaniu „Tymczasowe
wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II,
grudzień 2009)”. Zawarte w monitoringu chiropterologicznym zalecenia są zgodne ze
zaktualizowaną wersją „Wytycznych… (wersja II, grudzień 2009)”. Autor monitoringu
chiropterologicznego (B. Popczyk), jest jednym ze współautorów „Wytycznych…(wersja II,
grudzień 2009)”.
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6. Dopuszcza się zmianę położenia wież o 50 m w stosunku do lokalizacji
(zaznaczenia kolorem czerwonym) naniesionej na mapie dostarczonej przez
inwestora w grudniu 2009 roku.
Ad. 4)
Celowa jest rezygnacja na terenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia i w
jego otoczeniu z upraw kukurydzy, które zwabiają ptaki na żerowisko. Celowe jest
również wczesne, jesienne zaorywanie pól, oraz niepozostawianie resztek
pożniwnych i niezaoranych chwastów, których nasiona mogą przyciągać ptaki,
stanowiąc dla nich pokarm. Miejsca takie atrakcyjne są również dla gryzoni, które z
kolei przyciągają żywiące się nimi ptaki drapieżne.
Ad. 5)
Na etapie projektowym planowanego przedsięwzięcia rozważano wariant
różniący się od podstawowego liczbą i rozmieszczeniem planowanych elektrowni
(zob. rozdz. 2.2.).
Wariant wybrany do realizacji (do 29 elektrowni wiatrowych) został przygotowany
w oparciu o następujące założenia:


utrzymanie odpowiednich odległości turbin w stosunku do zabudowy
mieszkaniowej – zapewniające dotrzymanie dopuszczalnych norm hałasu dla
zabudowy mieszkaniowej;



lokalizacja turbin zgodnie z wynikami „Opracowań ekofizjograficznych…” (2008 i
2009) oraz monitoringów ornitologicznego (Kajzer 2010) i chiropterologicznego
(Popczyk 2009);



wyłączenie z lokalizacji turbin terenów wartościowych ekologicznie oraz
zachowanie bezpiecznych odległości od nich.
Jak wykazano w „Raporcie...” Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym na obszary Natura
2000. W związku z tym nie ma potrzeby podejmowania działań z zakresu
kompensacji przyrodniczej w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
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11. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM I
DOTYCHCZASOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU
Planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< zrealizowana ma być:


w bliskim sąsiedztwie
Rzęgnowskiego;



w odległości ok. 6,3 km od ustanowionego obszaru Natura 2000 - specjalnej
ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” - PLB 140008;



w odległości od kilku do kilkunastu kilometrów od innych terytorialnych form ochrony
przyrody, w tym (m.in. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,
pozostałych obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000 mających
znaczenie dla Wspólnoty „Olszyny Rumockie” PLH 140010, „Baranie Góry” PLH
140002, „Ostoja Lidzbarska” PLH 280012);



w sąsiedztwie wsi Zielona, Kuczbork-Wieś, Olszewko, Kliczewo Małe, Kliczewo
Duże, Kosewo, Sadowo;



w odległości ok. 3,6 km od miasta Żuromina.

Obszarów

Chronionego

Krajobrazu

Zieluńsko-

Powyższe uwarunkowania sprawiają, że w związku z projektowaną budową
Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< mogą zaistnieć konflikty społeczne w przypadku:
1) protestu ekologów i tzw. „ekologów”10 przeciwko lokalizacji elektrowni w pobliżu
form ochrony przyrody i krajobrazu,
2) protestu mieszkańców pobliskich wsi, spośród których niektórzy mogą
protestować w obawie przed pogorszeniem warunków życia, w tym przed:


nadmiernym hałasem, infradźwiękami i promieniowaniem elektromagnetycznym;

 pogorszeniem walorów krajobrazowych otoczenia i efektami optycznymi;
oraz w związku z ograniczeniem prawa do dysponowania swoimi
nieruchomościami gruntowymi.
3) protestu właścicieli obiektów hodowli kur w związku z obawami o niekorzystny wpływ
elektrowni wiatrowych na kury.
Ad. 1)
Protest przeciwko lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w sąsiedztwie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Zieluńsko-Rzęgnowskiego może przede wszystkim
dotyczyć antropizacji krajobrazu – mogą się pojawić takie stwierdzenia (hasła), jak:
zniszczenie, dewaloryzacja czy dewastacja krajobrazu. W rzeczywistości nastąpi
przekształcenie krajobrazu otoczenia obszarów chronionego krajobrazu, z
przyrodniczo-kulturowego krajobrazu terenów otwartych w krajobraz przyrodniczokulturowy ze specyficznymi elementami współczesnej, proekologicznej techniki.
Protest taki nie miałby podstaw formalno-prawnych.
10

Ekolog to przedstawiciel dyscypliny nauk biologicznych, której przedmiotem są badania powiązań
między organizmami lub zespołami organizmów a ich środowiskiem. Tzw. „ekolog” to przedstawiciel
dowolnego, innego zawodu, głoszący (z różnych powodów), rzadziej wdrażający, poglądy
proekologiczne.
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Protest przeciwko lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w odległości ok.
6,3 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 i
ponad 9,4 km od pozostałych obszarów Natura 2000 (obszarów mających znaczenie
dla Wspólnoty), jak wykazano w „Raporcie...”, pozbawiony byłby merytorycznych
podstaw – planowane przedsięwzięcie nie stworzy zagrożenia dla chronionych w ich
obrębie walorów przyrodniczych.
Protest przeciwko lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach
Kuczbork-Osada i Żuromin, w pobliżu innych terytorialnych form ochrony przyrody, w
tym parku krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu, może przede
wszystkim dotyczyć antropizacji krajobrazu tych terenów.
Elektrownie wiatrowe będą w umiarkowanym stopniu widoczne z Obszaru
Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry (położonego w minimalnej
odległości ok. 6,3 km od najbliższej lokalizacji elektrowni wiatrowej) i nie naruszą
przepisów obowiązujących w jego granicach. Ze względu na odległości (ponad 11 km
od pozostałych obszarów utworzonych w celu ochrony walorów krajobrazowych),
wpływ elektrowni wiatrowych na krajobraz tych obszarów będzie niewielki (zob.
rozdz. 6.2.8.).
Ad. 2)
Nie ma obiektywnych przesłanek natury zdrowotnej do występowania konfliktów
społecznych w obawie przed nadmiernym hałasem, w aspekcie obowiązujących norm
dopuszczalnych poziomów hałasu. Nie ma także obiektywnych przesłanek natury
zdrowotnej do występowania konfliktów społecznych w obawie przed infradźwiękami
(emisja z nowoczesnych elektrowni jest bardzo mała) i przed promieniowaniem
elektromagnetycznym (ponadnormatywne wartości pól elektromagnetycznych
ograniczone będą do miejsc niedostępnych dla ludzi).
Problem oddziaływania planowanego zespołu elektrowni na krajobraz został
przedstawiony w rozdz. 6.2.8. Ponieważ postrzeganie krajobrazu jest zawsze
subiektywne, zależne od osobniczych odczuć, ewentualny protest w tym zakresie
będzie również miał zabarwienie subiektywne i zarazem, prawdopodobnie silnie
emocjonalne. Jak już wspomniano, oceny estetyczne elektrowni wiatrowych 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.
Ograniczenie prawa do dysponowania gruntami w otoczeniu planowanych
elektrowni wiatrowych, związane z ich oddziaływaniem na hałas, zostało
uregulowane, ustaleniami:


„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części gminy
Kuczbork Osada - tereny elektrowni wiatrowych” (plan znajduje się aktualnie na
etapie wyłożenia);



„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji
elektrowni wiatrowych Żuromin FW2 położonego w miejscowościach: Kliczewo
Małe, Kosewo, Sadowo, gmina Żuromin” (plan został uchwalony na sesji Rady
Gminy dn. 09.07.2010 r.).
W zasięgu ponadnormatywnego poziomu hałasu projekty planów wykluczają
lokalizowanie obiektów budowlanych wiążących się ze stałym pobytem ludzi.
Ograniczenie to może być przedmiotem konfliktów.
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Jak pokazuje praktyka, źródłem konfliktów w przypadku lokalizacji elektrowni są
także kwestie finansowe. Wynikają one głównie z obawy o spadek cen gruntów. Jak
wykazano w rozdz. 6.2.9., funkcjonowanie elektrowni nie spowoduje skutków dla
działalności rolniczej, w związku z czym grunty jako użytki rolne nie stracą na wartości.
Źródłem konfliktów jest także to, że wartość działek lokalizacji elektrowni
wzrośnie, ze względu na dochody z dzierżawy terenów. Ta materialna korzyść
dotyczyć będzie tylko właścicieli działek a ich sąsiadów nie (zdarzają się protesty
przeciwko tzw. „niesprawiedliwemu” rozmieszczeniu elektrowni).
Ad. 3)
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 – kury wprawdzie są
ptakami, ale nie fruwają.
W szczególności brak informacji nt. oddziaływania hałasu i ruchu śmigieł elektrowni
na kury hodowlane. Obserwowany na wielu terenach w Europie, a także już w wielu
miejscach w Polsce wypas bydła, owiec i koni w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni
wiatrowych wskazuje, że hałas i ruch urządzeń mechanicznych nie stwarzają ograniczeń
w hodowli zwierząt.
W ramach postępowania w spawie oceny oddziaływania na środowisko
projektowanego przedsięwzięcia, związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymagane jest zapewnienie
udziału społeczeństwa. Zasady udziału społeczeństwa w postępowaniu, dotyczącym
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określają przepisy ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
Dotychczas (lipiec 2010), nie pojawiły się żadne protesty społeczne związane z
projektowanym przedsięwzięciem.
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12. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Projektowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< po oddaniu do eksploatacji,
wymagać będzie monitoringu w zakresach:
1) pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu,
2) kontroli ewentualnego wpływu na zachowania i śmiertelność ptaków;
3) kontroli ewentualnego wpływu na nietoperze.
Ad. 1)
Dla oceny zmian klimatu akustycznego w rejonie Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin należy wykonać minimum dwa cykle
pomiarów poziomu hałasu w środowisku.
Pierwszy cykl pomiarów należy zrealizować po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
ale przed rozpoczęciem prac budowlanych lub po zrealizowaniu przedsięwzięcia
razem z cyklem 2., przy wyłączonych turbinach. Pomiary te będą przedstawiać stan
istniejący klimatu akustycznego i będą stanowić punkt odniesienia dla oceny zmian,
jakie nastąpią w wyniku budowy zespołów elektrowni wiatrowych. Punkty pomiarowe
należy rozmieścić w pobliżu skrajnych zabudowań mieszkalnych lub zagrodowych
najbliższych miejscowości. Lokalizacja punktów powinna być tak dobrana, aby na
mierzony poziom dźwięku nie miały wpływu hałasy bytowe pochodzące z
zabudowań.
Drugą serię pomiarów należy wykonać po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji
projektowanych elektrowni wiatrowych w tych samych punktach pomiarowych.
Pomiary te winny być wykonane w możliwie identycznych warunkach (pora roku,
pokrycie terenu, temperatura, siła wiatru) do warunków, w jakich wykonano pierwszą
serię pomiarów.
W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, należy
zastosować obniżenie nastaw elektrowni, najbliższych w stosunku do punktów
pomiarowych, w których stwierdzono przekroczenia i wykonać ponownie pomiary
kontrolne.
Kolejne pomiary kontrolne mogą okazać się konieczne w sytuacji wybudowania w
pobliżu Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< innych zespołów elektrowni wiatrowych, w
odległościach mogących mieć wpływ na skumulowane kształtowanie się klimatu
akustycznego.

Ad. 2)
Na podstawie całorocznego monitoringu przedrealizacyjnego (Kajzer 2010),
można uznać, że nie jest to lokalizacja o potencjalnie dużym negatywnym wpływie na
awifaunę. Jednak w związku z tym, że oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki w
polskich warunkach jest słabo zbadane, a w przypadku niektórych gatunków (np.
lęgowe populacje błotniaków, bocianów czy żurawi) nie było badane także w innych
krajach (zwłaszcza europejskich), po zrealizowaniu inwestycji budowy farmy
wiatrowej, wskazane będzie prowadzenie monitoringu porealizacyjnego (zgodnie z
„Wytycznymi...” PSEW), który umożliwi weryfikację prognozy śmiertelności oraz
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pozostałych potencjalnych oddziaływań farmy wiatrowej na gatunki korzystające z
rozpatrywanej lokalizacji.
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na
ptaki” (2008, PSEW Szczecin), monitoring ornitologiczny porealizacyjny farmy
elektrowni wiatrowych powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań
przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu
farmy do eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata (np. w latach 1, 2, 3
lub 1, 3, 5), z uwagi na występowanie efektów opóźnionych w czasie. Wskazane jest
wykonywanie badań wpływu farmy na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki
równolegle z badaniami śmiertelności w wyniku kolizji.
Zasady monitoringu podstawowego:
1. Długość trwania: 3 lata z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych.
2. Przedmiot obserwacji: (1) skład gatunkowy i (2) liczebność, a w odniesieniu do
ptaków obserwowanych w locie również (3) wysokość przelotu w rozbiciu na 3
pułapy (do wysokości dolnego zakresu pracy śmigła, w strefie pracy śmigła,
powyżej śmigła w stanie wzniesienia) i (4) kierunek przelotu, a także śmiertelność
w wyniku kolizji.
3. Zakres badań: moduły 1-4 jak wyżej i dodatkowo monitoring śmiertelności.

Ad. 3)
Zgodnie z wynikami monitoringu chiropterologicznego (Popczyk 2009) niezbędne
jest przeprowadzenie minimum trzyletniego monitoringu poinwestycyjnego
polegającego na badaniu śmiertelności nietoperzy oraz ich aktywności w pobliżu wież
na wysokości osi rotora lub innego, zgodnie z wytycznymi11 aktualnymi na lata
funkcjonowania farmy.

11

Aktualnie są to „Tymczasowe wytyczne dotyczące oddziaływania elektrowni wiatrowych
na nietoperze (wersja II, grudzień 2009).
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13. WYKAZ TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE
NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT
Opracowując „Raport o oddziaływaniu na środowisko Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin (pow. żuromiński, woj. mazowieckie)”
nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, z wyjątkiem braku wiedzy nt. awifauny i fauny nietoperzy. W
celu uzupełnienia tej luki przeprowadzono:
 monitoring ornitologiczny (Kajzer 2010 - zob. rozdz. 3.2.3) w okresie od 10
stycznia 2009 do 20 grudnia 2009 r.;
 monitoring chiropterologiczny (Popczyk 2009 – zob. rozdz. 3.2.4.) w okresie od 1
marca 2009 do 15 listopada 2009 r.
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14. SYNTEZA - WNIOSKI DLA INWESTORA ORAZ DLA
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
1. Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa >Żuromin FW2<” wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, składającego się z do 29 elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy do
87 MW. Elektrownie zlokalizowane będą, w obrębach geodezyjnych Gościszka,
Kuczbork, Olszewko, Zielona w gminie Kuczbork-Osada oraz Cierpigórz,
Kliczewo Duże, Kosewo i Sadowo, w gminie Żuromin (powiat żuromiński,
województwo mazowieckie).
2. Planowaną Farmę Wiatrową >Żuromin FW2< tworzyć będą, w wariancie
podstawowym, wybranym do realizacji, następujące, elementy:
 do 29 elektrowni wiatrowych;
 połączenia podziemnymi kablami energetyczno – światłowodowymi średniego
napięcia planowanych elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową;
 wewnętrzne drogi dojazdowe do elektrowni.
3. Poszczególne elektrownie wiatrowe będą spełniać następujące parametry:
 maksymalna moc do 3 MW każda;
 maksymalna, całkowita wysokość w stanie wzniesionego śmigła do 176 m;
 maksymalna moc akustyczna na poziomie, który nie spowoduje przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami prawa ochrony
środowiska, na granicy obszarów zabudowy mieszkaniowej lub innej
przeznaczonej na stały pobyt ludzi oraz na granicy takich obszarów
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 oznakowanie przeszkody lotniczej (zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5
pasów, o jednakowej szerokości, prostopadłych do osi śmigła, pokrywających 1/3
długości śmigła – 3 pasy czerwone lub pomarańczowe i 2 białe);
 konstrukcja elektrowni w kolorze nie kontrastującym
(ujednolicona kolorystyka całej farmy elektrowni wiatrowych);

z

otoczeniem

 brak reklam, za wyjątkiem oznaczeń (logo) producenta lub inwestora, bądź
właściciela urządzeń.
 w ramach rozwiązań wariantowych uwzględniono wariant zerowy
(niepodejmowania przedsięwzięcia) oraz warianty alternatywne, dotyczące
lokalizacji większej liczby elektrowni wiatrowych (31 elektrowni) i innego ich
rozstawienia. W ostatecznym wariancie uwzględniono wnioski z monitoringu
środowiska.
4. Elektrownie wiatrowe stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie,
dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku
emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i pyłów, co powoduje korzystne skutki
środowiskowe w skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, lepsze
warunki aerosanitarne życia ludzi) po globalną (ograniczenie klimatycznych i
pochodnych skutków efektu cieplarnianego). Zastosowanie odnawialnych źródeł
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energii jest zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego i wymagane
zobowiązaniami międzynarodowymi Polski, zwłaszcza wynikającymi z
członkostwa w Unii Europejskiej i ratyfikacji Protokołu z Kioto. Jednocześnie
elektrownie wiatrowe są przedsięwzięciami należącymi do kategorii mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zwłaszcza w zakresie emisji
hałasu, oddziaływania na ptaki i wpływu na krajobraz.
5. Teren lokalizacji przedsięwzięcia użytkowany jest przede wszystkim rolniczo.
Szata roślinna jest w związku z tym stosunkowo uboga. Reprezentują ją głównie
agrocenozy gruntów ornych. Wszystkie lokalizacje elektrowni znajdują się na
terenach użytkowanych rolniczo. W otoczeniu terenów lokalizacji elektrowni w
szacie roślinnej występują ponadto: zadrzewienia i zakrzewienia, drobne płaty
leśne, a także przydrożne aleje i szpalery drzew oraz roślinność urządzona. W
otoczeniu terenu lokalizacji przedsięwzięcia występują tereny zainwestowane w
tym tereny zabudowy wsi Zielona, Kuczbork-Wieś, Olszewko, Kliczewo Małe,
Kliczewo Duże, Kosewo i Sadowo.
6. Na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< zrealizowane zostały:


monitoring ornitologiczny (Kajzer 2010 - zob. rozdz. 3.2.3) w okresie od 10
stycznia 2009 do 20 grudnia 2009 r.;



monitoring chiropterologiczny (Popczyk 2009 – zob. rozdz. 3.2.4.) w okresie
od 1 marca 2009 do 15 listopada 2009 r.

Nie było potrzeby wykonania monitoringu płazów i gadów, gdyż na terenach
planowanych lokalizacji elektrowni i stacji transformatorowej nie występują ich
siedliska, tj. zbiorniki wodne i tereny hydrogeniczne.
6.1.

Wg wyników rocznego monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2010):
 Awifaunę lęgową powierzchni FW2 można uznać za średnioliczną pod
względem liczby gatunków. Na analizowanej powierzchni nie stwierdzono
lęgów gatunków objętych strefową ochroną miejsc gniazdowania, a
najbliższe istniejące strefy ochronne i znane rewiry lęgowe takich
gatunków znajdują się w potencjalnie bezpiecznej odległości od
planowanej lokalizacji FW2. Na uwagę zasługuje zagęszczenie błotniaka
łąkowego oraz obecność rycyka. Liczebność pozostałych gatunków
(zwłaszcza kluczowych) nie wyróżnia się pod względem zagęszczeń na
tle dostępnej wiedzy o awifaunie tej części Polski.
 Wyniki uzyskane w protokole MPPL potwierdzają, że w przypadku
błotniaka stawowego powierzchnia FW2 stwarza dogodne warunki do
jego występowania. Ponadto rozpatrywana lokalizacja wyróżnia się na tle
bazy referencyjnej liczebnością takich gatunków jak dymówka i kruk.
 Pod względem liczby obserwacji dominantami były: skowronek,
dymówka, szpak, grzywacz, kwiczoł, kruk oraz trznadel, natomiast pod
względem liczby osobników dominowały: szpak, kwiczoł, dymówka,
zięba, skowronek, grzywacz oraz czyż.
 Ptaki zdecydowanie najczęściej wykorzystujące przestrzeń powietrzną
nad powierzchnią FW2 to gatunki z rzędu wróblowych
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 W przypadku aż 87,8% obserwacji na punktach ptaki korzystały z
wysokości „niekolizyjnych” z zasięgiem pracy śmigieł elektrowni
wiatrowych.
 Najczęściej i najliczniej stwierdzanymi ptakami z grupy gatunków
uznawanych za kolizyjne na FW2 były krukowate.
 Teren farmy nie jest miejscem żerowania dużych stad blaszkodziobych,
żurawi, czy też miejsce koncentracji przedwędrówkowych dużych
gatunków (np. sejmiki bocianów).
6.2.

W trakcie monitoringu chiropterologicznego (Popczyk 2009) na badanej
powierzchni zanotowano małą aktywność nietoperzy. Stwierdzono
występowania pięciu gatunków nietoperzy (mroczek późny, borowiec wielki,
karlik większy i karlik malutki), które koncentrują się wzdłuż dróg
porośniętych szpalerami drzew oraz w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych.
Teren objęty inwentaryzacją charakteryzuje się małymi walorami
chiropterologicznymi.

7. Teren lokalizacji planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< położony jest poza
przestrzennymi formami ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
8. Najbliższym terenem objętym ochroną przyrody jest Zieluńsko–Rzęgnowski
Obszar Chronionego Krajobrazu w minimalnej odległości ok. 250 m od najbliższej
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej. Ponadto w otoczeniu wystepują
następujące, terytorialne formy ochrony przyrody:


rezerwaty przyrody:
 „Baranie Góry” (w minimalnej odległości ok. 5,5 km na północny-wschód od
najbliższej elektrowni);
 „Dolina Mławki” (w minimalnej odległości ok. 8,4 km w kierunku wschodnim
od najbliższej elektrowni);
 „Olszyny Rumockie” (w minimalnej odległości ok. 12,4 km w kierunku
północno-wschodnim od najbliższej elektrowni);
 „Gołuska Kępa” (w minimalnej odległości ok. 13,3 km w kierunku
południowym od najbliższej elektrowni);

 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (w minimalnej odległości ok. 12,5
km na północny-zachód);
 Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry (w minimalnej
odległości ok. 6,3 km na zachód);
 Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok.
11,6 km na południe);
 obszary Natura 2000, w tym:
 ustanowiony obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki”
PLB140008 – w minimalnej odległości ok. 6,3 km w kierunku zachodnim;
 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Olszyny Rumockie” PLH 140010 – w minimalnej odległości
ok. 2,4 km na wschód;
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 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Baranie Góry” PLH 140002 – w minimalnej odległości ok.
5,5 km na północny-wschód;
 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Ostoja Lidzbarska” PLH 280012 – w minimalnej
odległości ok. 12,8 km na północny-zachód;
Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia wystąpią następujące
oddziaływania na środowisko: przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery
(wykopy), likwidacja pokrywy glebowej, likwidacja roślinności, wpływ na faunę,
emisja zanieczyszczeń do atmosfery (samochody i sprzęt budowlany), emisja
hałasu (samochody i sprzęt budowlany), powstanie odpadów (głównie ziemia z
wykopów). Nie będą to oddziaływania znaczące.

9.

10. Zgodnie z wnioskami z monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2010):


Śmiertelność wszystkich ptaków dla Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<
prognozuje się na poziomie 52,2–56,8 ofiary/rok dla całej farmy (1,8–1,96
ofiary/turbinę/rok). Uzyskany wynik wymaga weryfikacji po podjęciu
monitoringu porealizacyjnego. Weryfikacji wymagają również wyniki prognozy
śmiertelności szponiastych określonej na poziomie 8,97–11,25 osobników/rok.



Posadowienie turbin w kompleksie pól uprawnych oddalonych od mokradeł,
wilgotnych łąk, dużych kompleksów leśnych, zbiorników wodnych oraz z
niewielką liczbą zadrzewień jest najlepszym rozwiązaniem. Lokalizacje
posadowienia turbin oraz położenie infrastruktury zaproponowane przez
inwestora nie będą naruszać biotopów cennych z punktu widzenia awifauny.



Zaburzenia krótkodystansowych (lokalnych) przemieszczeń ptaków może
dotyczyć lokalnej populacji myszołowa i pustułki. Rozmieszczenie turbin co 400–
500 m w dwóch skupieniach, powinno częściowo rozpraszać ryzyko wystąpienia
efektu bariery. Z punktu widzenia wędrówek długodystansowych lokalizacja
wydaje się być potencjalnie bezpieczna, ze względu na niewielkie ich nasilenie
nad powierzchnią i brak stałych koncentracji wędrówkowych w obrębie
rozpatrywanej lokalizacji.



W ogólnej ocenie lokalizację FW2 można uznać za potencjalnie bezpieczną dla
ptaków.

11. Dla planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< została wykonana analiza
akustyczna pracy elektrowni dla przykładowej turbiny typu VESTAS V112-3.0 MW
(obliczeniowa, znamionowa moc akustyczna wynosi 106,5 dB) uwzględniająca
również funkcjonowanie na sąsiadującym terenie Zespołu elektrowni wiatrowych
„Żuromin II” w gminie Kuczbork-Osada (efekt skumulowany). Analiza obliczeniowa
wykazała, że możliwa jest realizacja planowanego przedsięwzięcia, przy czym
wymagana jest redukcja mocy akustycznej części turbin w celu zredukowania
natężenia poziomu hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych w porze
nocnej. W porze dziennej nie stwierdzono potrzeby ograniczania mocy
akustycznej turbin. O poziomie obniżenia nastaw elektrowni zadecyduje
porealizacyjny monitoring akustyczny. Jeżeli porealizacyjny monitoring akustyczny
wykaże, że rzeczywisty poziom natężenia hałasu emitowanego przez elektrownie
jest niższy niż poziom prognozowany obliczeniowo, to obniżenie nastaw elektrowni
nie będzie wymagane.
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12. Planowane przedsięwzięcie, w tym praca siłowni wiatrowych, nie będzie stanowić
zagrożenia dla ludzi w zakresie emisji infradźwięków.
13. Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji ponadnormatywnego
promieniowania elektromagnetycznego.
14. Efekt optyczny cienia rzucanego przez konstrukcję elektrowni w zależności od
pory roku i dnia zanika w odległościach większych niż 2-3 krotna wysokość
elektrowni. Ze względu na znaczną odległość do zabudowy (ponad 500 m),
planowane elektrownie mogą spowodować efekt cienia w obrębie siedlisk
ludzkich jedynie w okresie zimowym, a w pozostałych porach roku przy niskich
położeniach Słońca.
15. Efekt stroboskopowy będzie miał znikome oddziaływanie ze względu na znaczną
odległość do zabudowy (ponad 500 m). Ponadto efekt ten został praktycznie
wyeliminowany we współczesnych elektrowniach przez zastosowanie matowych
powłok i farb zapobiegających odbiciom światła
16. Analiza krajobrazowa wykazała, że planowane elektrownie wiatrowe w liczbie do
29, jako duże obiekty techniczne, w istotny sposób zmienią dotychczasowy, typowy
krajobraz rolniczy i spowodują jego antropizację na obszarze lokalizacji
przedsięwzięcia i w jego otoczeniu. Ich istotna ekspozycja krajobrazowa będzie miała
miejsce przede wszystkim z przecinającej obszar drogi powiatowej nr 4630W oraz
przebiegających w sąsiedztwie terenu lokalizacji dróg: wojewódzkiej nr 541 i innych
powiatowych, a także z dróg lokalnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowych.
Planowane elektrownie wiatrowe w znacznym stopniu postrzegane będą z wsi
znajdujących się w otoczeniu zespołu elektrowni (głównie z wsi Zielona, KuczborkWieś, Olszewko, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Kosewo, Sadowo). Widoczność
planowanych elektrowni wiatrowych z form ochrony przyrody będzie miała miejsce
głównie z Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu –
ekspozycja krajobrazowa będzie miała miejsce z obszaru w kierunku południowym (z
minimalnej odległości ok. 260 m) oraz w niewielkim stopniu na jego tle. Ze względu
na odległość elektrownie będą w umiarkowanym stopniu postrzegane z OChK
Międzyrzecze Skrwy i Wkry oraz nie będą praktycznie widoczne z Nadwkrzańskiego
OChK i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
Lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych przewidzianych do funkcjonowania przez
okres 20-25 lat (okresowe oddziaływanie na krajobraz) w obrębie terenów
pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, przyczyni się do ochrony krajobrazu przed
wprowadzeniem trwałego, dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego.
Likwidacja elektrowni spowoduje powrót krajobrazu do stanu wyjściowego (o ile
teren użytkowany będzie nadal rolniczo).
17. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia do potencjalnie znaczących
oddziaływań na środowisko należeć będą: ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery z konwencjonalnych źródeł energii, emisja hałasu przez
elektrownie oraz antropizacja krajobrazu (głównie oddziaływania bezpośrednie i
długoterminowe). Pozostałe oddziaływania to: bardzo niska emisja infradźwięków
przez elektrownie, emisja promieniowania elektromagnetycznego przez stacje
transformatorową o poziomie ponadnormatywnym jedynie w zasięgu ogrodzenia,
efekty optyczne (znikomy stroboskopowy i słaby efekt cienia) i potencjalny,
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jednostkowy wpływ na subiektywnie oceniane środowiskowe warunki komfortu
życia ludzi (efekt oddziaływania skumulowanego). Nie wystąpi negatywne
oddziaływanie na zdrowie ludzi.
18. Na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia do potencjalnie znaczących
oddziaływań na środowisko należeć będzie powstanie odpadów materiałów
budowlanych (bezpośrednie, krótkoterminowe i okresowe). Pozostałe oddziaływania
na środowisko to okresowa emisja zanieczyszczeń do atmosfery i emisja hałasu
(samochody i sprzęt rozbiórkowy). Krajobraz powróci do stanu sprzed inwestycji.
19. Przedsięwzięcie nie będzie powodować użytkowania zasobów naturalnych, poza
wykorzystaniem odnawialnej energii wiatru (oddziaływanie długotrwałe, stałe w
warunkach wietrznej pogody). Jedynie na etapie budowy analizowane
przedsięwzięcie będzie wymagać wykorzystania surowców, materiałów i paliw (w
tym kruszywa, wody itp.).
20. Skumulowane oddziaływanie Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< po stronie
oddziaływań pozytywnych spowoduje ograniczanie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, a po stronie oddziaływań negatywnych wpłynie przede wszystkim na
zmiany krajobrazu i na warunki życia ludzi. Należy podkreślić, że oddziaływanie
na krajobraz będzie okresowe (ok. 25 lat) – po likwidacji elektrowni nastąpi
powrót krajobrazu do stanu zbliżonego do obecnego i ustanie emisja hałasu.
21. W otoczeniu Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< funkcjonują już pojedyncze
elektrownie wiatrowe oraz trwają procedury planistyczne, zmierzające do
umożliwienia lokalizacji tu innych zespołów elektrowni wiatrowych. Najważniejszym
efektem skumulowanym oddziaływania planowanych zespołów elektrowni
wiatrowych na środowisko, będzie ich oddziaływanie na krajobraz, które spowoduje
zmianę oblicza krajobrazowego regionu żuromińskiego. Dominujący tam
powierzchniowo kulturowy krajobraz rolniczy (uprawowo-osadniczy) zastąpiony
zostanie kulturowym krajobrazem rolniczo-infrastrukturowym (przemysłowym).
Oddziaływanie na faunę, zwłaszcza awifaunę może dotyczyć zmniejszenia
atrakcyjności terenów lokalizacji zespołów elektrownia wiatrowych jako żerowisk
oraz przeszkód w przemieszczaniu się ptaków w skali lokalnej.
Oddziaływanie na klimat akustyczny może wystąpić tylko w skali lokalnej w
przypadku bliskiego sąsiedztwa zespołów (co zostało uwzględnione w analizie
akustycznej obejmującej oprócz Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2” sąsiadujący z
nią Farmę elektrowni wiatrowych „Żuromin II”).
Nie wiadomo obecnie, które z planowanych i prawdopodobnych zespołów
zostaną zrealizowane i tym samym stworzą prawdopodobieństwo
skumulowanego oddziaływania na środowisko. Ze względu na odległości,
przesłonięcia kompleksami leśnymi i terenami zainwestowania osadniczego
prawdopodobieństwo skumulowanego oddziaływania na środowisko może
dotyczyć jedynie najbliżej położonych względem terenu przedsięwzięcia
ewentualnych lokalizacji elektrowni wiatrowych.
22. Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także nie wpłynie
negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura
2000, wymienione w p. 8 wniosków, gdyż:

1
4

147
proeko



najbliższy obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki”
PLB140008 położony jest w minimalnej odległości ok. 6,3 km w kierunku
południowo-zachodnim od planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych; w
przypadku gatunków kwalifikujących [dla tego obszaru] – błotniaka łąkowego i
derkacza – powierzchnia FW2 nie stanowi zagrożenia dla ich właściwego
stanu ochrony na terenie ostoi (Kajzer 2010);



najbliższe obszary mające znaczenie dla Wspólnoty „Olszyny Rumockie”
PLH280012 „Baranie Góry” PLH140002, „Ostoja Lidzbarska” PLH280012 i
położone są w odległości odpowiednio ok. 2,4 km, 5,5 km i 12,8 km od
najbliższej planowanej elektrowni wiatrowej – ich realizacja nie spowoduje
oddziaływania na chronione w obrębie ww. obszarów siedliska oraz gatunki
roślin i zwierząt;



realizacja i funkcjonowanie elektrowni wiatrowych Farmy Wiatrowej „Żuromin
FW2” nie spowoduje dezintegracji żadnego z obszarów Natura 2000
(elektrownie zlokalizowane będą poza obszarami Natura 2000);



realizacja i funkcjonowanie elektrowni wiatrowych Farmy Wiatrowej „Żuromin
FW2” nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000 – w trakcie
monitoringu ornitologicznego nie stwierdzono nad powierzchnią przelotu
ptaków między obszarami Natura 2000, nie jest to część lokalnego korytarza
migracyjnego, jakim jest OSOP Doliny Wkry i Mławki (Kajzer 2010).

23. Na terenie lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie występują obiekty
wpisane do rejestru zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz obiekty o istotnych wartościach kulturowych. Najbliższe obiekty
zabytkowe występują we wsiach Kuczbork i Zielona w gminie Kuczbork-Osada
oraz we wsi Kliczewo Małe w gminie Żuromin. Żadna z planowanych lokalizacji
elektrowni wiatrowych oraz prowadzących do nich dróg dojazdowych nie stwarza
zagrożenia dla tych obiektów. Ponadto tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych i
stacji transformatorowej położone są poza zasięgiem stref ochrony
archeologicznej.
24. Nowym elementem w krajobrazie kulturowym obszaru lokalizacji przedsięwzięcia i
jego otoczenia będą elektrownie wiatrowe. Ich wpływ na krajobraz kulturowy
(krajobraz rolniczo-osadniczy) będzie znaczny, w wyniku zaistnienia dużych,
specyficznych obiektów technicznych.
25. Dobra materialne reprezentowane są na terenie lokalizacji Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< przez sieć, gminnych i prywatnych dróg gruntowych, a w
otoczeniu przez drogi powiatowe, drogę wojewódzką i zabudowę wsi, o
zróżnicowanym charakterze architektonicznym i stanie technicznym. Poza siecią
drogową budowa elektrowni nie spowoduje oddziaływania na inne dobra
materialne. W szczególności budowa zespołu elektrowni wiatrowych nie
spowoduje negatywnego wpływu na zainwestowanie wsi.
26. Oddziaływanie elektrowni na etapie funkcjonowania na dobra materialne będzie
dotyczyć zakresu dysponowania gruntami w zasięgu ponadnormatywnego
oddziaływania elektrowni wiatrowych na klimat akustyczny. Teren lokalizacji
elektrowni i ich ponadnormatywnego oddziaływania na hałas jest i pozostanie w
użytkowaniu rolniczym. Właściciele terenów nie będą mogli (przez okres ok. 25
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lat) starać się o przeznaczenie gruntów rolnych na cele budowlane, związane ze
stałym pobytem ludzi (zagrody, domy jednorodzinne, itp.). Funkcjonowanie
elektrowni nie spowoduje skutków dla działalności rolniczej, w związku z czym
grunty jako użytki rolne nie stracą na wartości. Wartość działek lokalizacji
elektrowni wzrośnie ze względu na dochody z dzierżawy terenów, z kolei
samorządy Gminy Kuczbork Osada i Gminy Żuromin uzyskają korzyści
ekonomiczne wynikające z podatku od nieruchomości.
27. Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< ze względu na skalę przedsięwzięcia i
położenie w odległości ok. 150 km od zachodniej granicy Polski nie spowoduje
jakiegokolwiek transgranicznego oddziaływania na środowisko.
25. Planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< wraz z infrastrukturą techniczną nie
będzie wymagała utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Przyjęte
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne (poprzez zapisy
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zob. p. 26), zapewniają
wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko, w tym warunki życia ludzi.
Tereny w zasięgu oddziaływania akustycznego elektrowni pozostaną w
dotychczasowym użytkowaniu rolniczym.
26. Budowa Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< jest zgodna z ustaleniami
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części gminy
Kuczbork Osada - tereny elektrowni wiatrowych” (plan znajduje się aktualnie na
etapie wyłożenia) i „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW2 położonego w miejscowościach:
Kliczewo Małe, Kosewo, Sadowo, gmina Żuromin” (plan został uchwalony na sesji
Rady Gminy dn. 09.07.2010 r.).
27. W wariancie przedsięwzięcia wybranym do realizacji zastosowano szereg
rozwiązań ograniczających jego oddziaływanie na środowisko, m. in.
zrezygnowano z lokalizacji dwóch elektrowni a jedną przesunięto w miejsce
wskazane przez ornitologów. Dalsze ograniczenie oddziaływania na środowisko
planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< można osiągnąć przez zastosowanie
proekologicznej technologii prac budowlanych, dobór parametrów technicznych
projektowanych elektrowni ograniczających ich wpływ na środowisko, kształtowanie
środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji i jego otoczenia oraz dobór struktury
upraw i zabiegów agrotechnicznych. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w
rozdz. 11.
27. W związku z projektowaną budową Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< mogą
zaistnieć konflikty społeczne w formie protestu mieszkańców pobliskich wsi,
spośród których niektórzy mogą protestować w obawie przed hałasem,
pogorszeniem walorów krajobrazowych otoczenia i ograniczeniem prawa do
dysponowania swoimi nieruchomościami gruntowymi.
Ww. konflikty społeczne mogłyby mieć dyskusyjny, subiektywny charakter (wpływ
na krajobraz) bądź pozbawione byłyby podstaw merytorycznych i formalnoprawnych (wpływ na hałas, formy ochrony przyrody i nieruchomości gruntowe).
Ewentualne protesty będą nasycone emocjonalnie, a w ich podłożu mogą
występować elementy ekonomiczne.
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28. Planowana Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< po oddaniu do eksploatacji, wymagać
będzie monitoringu w zakresach:


pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu (dwa cykle pomiarowe w tych samych
punktach pomiarowych: po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed
rozpoczęciem prac budowlanych oraz po wybudowaniu i oddaniu do
eksploatacji projektowanych elektrowni wiatrowych;



kontroli ewentualnego wpływu na zachowania i śmiertelność ptaków monitoring ornitologiczny porealizacyjny farmy elektrowni wiatrowych powinien
obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań przedrealizacyjnych i
powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy do
eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata (np. w latach 1, 2, 3 lub
1, 3, 5), z uwagi na występowanie efektów opóźnionych w czasie. Wskazane
jest wykonywanie badań wpływu farmy elektrowni wiatrowych na
wykorzystanie przestrzeni przez ptaki równolegle z badaniami śmiertelności w
wyniku kolizji;



minimum trzyletniego monitoringu poinwestycyjnego polegającego na badaniu
śmiertelności nietoperzy oraz ich aktywności w pobliżu wież na wysokości osi
rotora lub innego zgodnie z wytycznymi aktualnymi na lata funkcjonowania
farmy.

Gdańsk, sierpień 2010 r.
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16. STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM
1. PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko
projektowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
składającego się z do 29 elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy do 87 MW.
Elektrownie zlokalizowane będą w obrębach geodezyjnych Gościszka, Kuczbork,
Olszewko, Zielona w gminie Kuczbork-Osada oraz Cierpigórz, Kliczewo Duże,
Kosewo i Sadowo, w gminie Żuromin (powiat żuromiński, województwo
mazowieckie).
Raport sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr
199, poz. 1227, z póżn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. 2004, Nr 257 poz. 2573, z późn. zmianami), jako załącznik do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projektowane przedsięwzięcie – wariant podstawowy
Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin tworzyć
będą, w wariancie podstawowym wybranym do realizacji, następujące, podstawowe
elementy:


do 29 elektrowni wiatrowych, posadowionych na żelbetowych fundamentach i
wyposażonych w platformy montażowe o utwardzonej nawierzchni;



stacja transformatorowa SN/WN – abonencka;



linie kablowe (podziemne) energetyczne średniego napięcia (SN) i światłowodowe
łączące elektrownie wiatrowe z abonencką stacją elektroenergetyczną;



sieć łączności między elektrowniami przewodami podziemnymi;



wewnętrzne drogi dojazdowe do elektrowni oraz tymczasowe drogi montażowe i
place montażowe.
Poszczególne elektrownie wiatrowe będą spełniać następujące parametry:



moc generatora do 3 MW każda;



całkowita wysokość w stanie wzniesionego śmigła do 176 m n.p.t. (wysokość
wieży do 120 m);



maksymalna moc akustyczna na poziomie, który nie spowoduje przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami prawa ochrony
środowiska, na granicy obszarów zabudowy mieszkaniowej lub innej
przeznaczonej na stały pobyt ludzi oraz na granicy takich obszarów
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

1
5

159
proeko



oznakowanie przeszkody lotniczej (zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5
pasów, o jednakowej szerokości, prostopadłych do osi śmigła, pokrywających 1/3
długości śmigła – 3 pasy czerwone lub pomarańczowe i 2 białe oraz czerwone
światło na szczycie wieży);



konstrukcja elektrowni w kolorze nie kontrastującym z otoczeniem (ujednolicona
kolorystyka całej farmy elektrowni wiatrowych).
Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod lokalizację Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< (elektrownie wiatrowe i ich place montażowe, wewnętrzne drogi
dojazdowe i drogi montażowe) wyniesie ~8,35 ha. Ponadto w ramach
przedsięwzięcia wystąpi konieczność tymczasowego zajęcia części terenów pod
realizację inwestycji (na czas budowy). Dotyczyć to będzie placów montażowych
elektrowni, tras przebiegów elektroenergetycznych linii kablowych SN itp. Po
zakończeniu etapu budowy w obrębie tych terenów przywrócona zostanie funkcja
rolnicza.
Warianty przedsięwzięcia i ich ocena
Oprócz wariantu podstawowego przedsięwzięcia (przedstawionego powyżej),
rozpatrywano wariant niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy) i wariant
rozszerzony.
1. Wariant zerowy 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).
2. Wariant alternatywny przewidywał m.in. lokalizację 31 elektrowni wiatrowych, co
wymagałoby zajęcia nowych terenów pod inwestycję (w tym pod posadowienie
dodatkowej elektrowni, jej placu montażowego oraz pod realizację nowych
odcinków dróg dojazdowych).
3. Wariant wybrany do realizacji został przygotowany uwzględniając zalecenia
zawarte w Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym obszaru planowanego
zespołu elektrowni wiatrowych >Żuromin PEP<” (2008), „Opracowaniu
ekofizjograficznym podstawowym obszaru planowanego zespołu elektrowni
wiatrowych >Żuromin FW2 < (gmina Żuromin, powiat żuromiński, woj.
mazowieckie)” (2009) oraz w rocznym monitoringu ornitologicznym (Kajzer 2010)
i chiropterologicznym (Popczyk 2009) – ograniczające uciążliwości akustyczne na
terenach zabudowy mieszkaniowej i minimalizując zagrożenia dla ptaków i
nietoperzy tego obszaru. Czyli najkorzystniejszy dla środowiska.
Warunki użytkowania terenu w fazach budowy i eksploatacji przedsięwzięcia
W ramach procesu inwestycyjnego wystąpi konieczność okresowego wyłączenia
z użytkowania terenów lokalizacji konstrukcji, sąsiadujących z nimi placów
montażowych, tymczasowych placów składowych oraz terenów dróg dojazdowych (w
tym odcinków dróg istniejących) i tras przebiegu linii kablowych.
Po wykonaniu prac montażowych tymczasowe place składowe wokół elektrowni i
trasy przebiegu linii kablowych zostaną zrekultywowane i przywrócone do użytkowania
rolniczego. Z rolniczego użytkowania na trwałe wyłączone zostaną jedynie tereny
posadowienia fundamentów elektrowni i place montażowe wraz z drogami dojazdowymi
do nich. Drogi dojazdowe zostaną dopuszczone do ogólnego użytkowania.
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Rozwiązania chroniące środowisko w wariancie projektu wybranym do
realizacji – wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Elektrownie wiatrowe stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie,
dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku
emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i pyłów, co powoduje korzystne skutki
środowiskowe w skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, lepsze
warunki aerosanitarne życia ludzi) po globalną (ograniczenie klimatycznych i
pochodnych skutków efektu cieplarnianego). Zastosowanie odnawialnych źródeł
energii jest zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego i wymagane
zobowiązaniami międzynarodowymi Polski, zwłaszcza wynikającymi z przynależności
do Unii Europejskiej i z przystąpienia do Protokołu z Kioto. Jednocześnie elektrownie
wiatrowe są przedsięwzięciami należącymi do kategorii mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, zwłaszcza w zakresie emisji hałasu,
oddziaływania na ptaki i wpływu na krajobraz.
Na etapie projektowym dla planowanego zespołu elektrowni wiatrowych przyjęto
ponadto następujące rozwiązania chroniące środowisko:


lokalizacja elektrowni w oddaleniu od obiektów mieszkalnych (ograniczające
oddziaływanie akustyczne), na terenach użytkowanych rolniczo (pozbawionych
walorów ekologicznych), poza obszarami chronionego krajobrazu (w celu
zachowania ich chronionych walorów) oraz w bezpiecznej odległości od
utworzonych i planowanych obszarów Natura 2000 (w celu eliminacji zagrożenia
znaczącego oddziaływania na chronione gatunki roślin i zwierząt oraz na ich
siedliska);



zastosowanie podobnego typu elektrowni w planowanym ich zespole, w celu
ograniczenia oddziaływania na krajobraz,



zastosowanie jednolitej, niekontrastującej z otoczeniem kolorystyki konstrukcji
elektrowni, w celu ograniczenia oddziaływania na krajobraz.

3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< położony jest w obrębie
mezoregionu Równina Raciąska, należącego do makroregionu Niziny
Północnomazowieckiej.
Teren lokalizacji przedsięwzięcia w przewadze położony jest w obrębie
wysoczyzny morenowej. W południowej, zachodniej i południowo-wschodniej części
obszaru występują płaskodenne obniżenia dolinne wykorzystywane przez lokalne
cieki z obszarami akumulacji torfowiskowej.
Szata roślinna terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< jest uboga.
Reprezentują ją przede wszystkim agrocenozy gruntów ornych oraz kompleksy
użytków zielonych. Lasy i zadrzewienia występują sporadycznie, w postaci
niewielkich kompleksów, głównie drągowin sosnowych.
Środowisko przyrodnicze terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< i
jego otoczenia jest w dużym stopniu zantropizowane, przede wszystkim w wyniku
dominacji rolniczego użytkowania ziemi. Efektem tego są przede wszystkim
synantropizacja roślinności i wyraźne zubożenie struktury ekologicznej.
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Tereny bezpośredniej lokalizacji elektrowni (miejsca posadowienia fundamentów),
place manewrowe oraz planowane drogi dojazdowe położone są wyłącznie w obrębie
terenów rolniczych (pól uprawnych i użytków zielonych).
W okresie 10 stycznia 2009 do 20 grudnia 209 r., w obrębie terenu lokalizacji
przedsięwzięcia zrealizowano monitoring ornitologiczny (Kajzer 2010), a w okresie od 1
marca 2009 do 15 listopada 2009 r. przeprowadzono monitoring chiropterologiczny
(Popczyk 2009). Wyniki ww. opracowań wykorzystano w „Raporcie...”.
Wg wyników rocznego monitoringu ornitologicznego (Kajzer 2010) awifaunę
lęgową powierzchni >Żuromin FW2< można uznać za średnioliczną. Poza
zasługującymi na uwagę zagęszczeniami błotniaka łąkowego i obecnością rycyka,
liczebność pozostałych gatunków (zwłaszcza kluczowych) nie wyróżnia się pod
względem zagęszczeń na tle dostępnej wiedzy o awifaunie tej części Polski.
W trakcie monitoringu chiropterologicznego (Popczyk 2009) na badanej
powierzchni zanotowano małą aktywność nietoperzy. Stwierdzono występowania
pięciu gatunków nietoperzy (mroczek późny, borowiec wielki, karlik większy i karlik
malutki), które występowały stosunkowo nielicznie – na drogach porośniętych
szpalerami drzew oraz w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych. Na pozostałym terenie
nie zanotowano śladów aktywności nietoperzy.
4. FORMY OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU W REJONIE LOKALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< położony jest poza
terytorialnymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, z dnia 30 kwietnia 2004, poz. 880 z
późniejszymi zmianami). Najbliższymi obiektami objętymi ochroną przyrody są
pomniki przyrody (w minimalnej odległości 0,8 km).
Najbliższym terenem objętym ochroną przyrody jest Zieluńsko–Rzęgnowski
Obszar Chronionego Krajobrazu w minimalnej odległości ok. 250 m od najbliższej
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej. Ponadto w otoczeniu wystepują następujące,
terytorialne formy ochrony przyrody:


rezerwaty przyrody:
 „Baranie Góry” (w minimalnej odległości ok. 5,5 km na północny-wschód od
najbliższej elektrowni);
 „Dolina Mławki” (w minimalnej odległości ok. 8,4 km w kierunku wschodnim
od najbliższej elektrowni);
 „Olszyny Rumockie” (w minimalnej odległości ok. 12,4 km w kierunku
północno-wschodnim od najbliższej elektrowni);
 „Gołuska Kępa” (w minimalnej odległości ok. 13,3 km w kierunku
południowym od najbliższej elektrowni);

 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (w minimalnej odległości ok. 12,5
km na północny-zachód);
 Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry (w minimalnej
odległości ok. 6,3 km na zachód);
 Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok.
11,6 km na południe);
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 obszary Natura 2000, w tym:
 ustanowiony obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki”
PLB140008 – w minimalnej odległości ok. 6,3 km w kierunku zachodnim;
 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Olszyny Rumockie” PLH 140010 – w minimalnej odległości
ok. 2,4 km na wschód;
 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Baranie Góry” PLH 140002 – w minimalnej odległości ok.
5,5 km na północny-wschód;
 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk) „Ostoja Lidzbarska” PLH 280012 – w minimalnej
odległości ok. 12,8 km na północny-zachód;
5. OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O
OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ INNEGO
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REJONIE LOKALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na terenie lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie występują obiekty
wpisane do rejestru zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz obiekty o istotnych wartościach kulturowych.
Najbliższe obiekty zabytkowe występują we wsiach Kuczbork i Zielona w gminie
Kuczbork-Osada oraz we wsi Kliczewo Małe w gminie Żuromin (w odległościach
ponad 1 km od planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych).
Żadna z planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz prowadzących do nich
dróg dojazdowych nie stwarza zagrożenia dla tych obiektów.
Ponadto tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych i prowadzących do nich dróg
dojazdowych położone są poza zasięgiem stref ochrony archeologicznej.
6. OCENA ODDZIAŁYWANIA WYBRANEGO DO REALIZACJI WARIANTU
PRZEDSIĘWZIECIA NA ŚRODOWISKO
Etap budowy
Oddziaływanie projektowanego zespołu elektrowni wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na środowisko abiotyczne będzie miało miejsce głównie na etapie
inwestycyjnym, trwającym zwykle kilka miesięcy. Nastąpią wówczas znaczące
przekształcenia powierzchni ziemi (niwelacje terenu pod nowe drogi i lokalizacje
elektrowni), zlikwidowana zostanie pokrywa roślinna (głównie agrocenozy i roślinność
ugorów) oraz powstaną znaczne ilości odpadów (grunt z wykopów). Uciążliwości
środowiskowe związane będą również z ruchem pojazdów związanych z realizacją
prac ziemnych, transportem urobku i elementów konstrukcyjnych elektrowni.
Etap eksploatacji przedsięwzięcia
Funkcjonowanie Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i
Żuromin będzie miało znikomy wpływ na warunki wodne i lokalne warunki klimatyczne.
Prognozę śmiertelności wszystkich ptaków dla Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2<
(Kajzer 2010) oparto o zestawienie wyników poszukiwanie ofiar kolizji w stosunku do
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całkowitej wysokości turbin (turbiny w stanie wzniesienia) i kształtują się na poziomie
52,2–56,8 ofiary/rok dla całej farmy (1,8–1,96 ofiary/turbinę/rok). Można
przypuszczać, że uzyskany wynik obarczony jest pewnym błędem, którego
weryfikacje będzie możliwa po podjęciu monitoringu porealizacyjnego. Weryfikacji
wymagają również wyniki prognozy śmiertelności szponiastych na poziomie 8,97–11,25
osobników/rok przy posadowieniu turbin.
Posadowienie turbin w kompleksie pól uprawnych oddalonych od mokradeł,
wilgotnych łąk, dużych kompleksów leśnych, zbiorników wodnych oraz z niewielką
liczbą zadrzewień jest najlepszym rozwiązaniem. Lokalizacje posadowienia turbin
oraz położenie infrastruktury zaproponowane przez inwestora nie będą naruszać
biotopów cennych z punktu widzenia awifauny.
Efekt bariery (z punktu widzenia wędrówek krótkodystansowych) może wystąpić w
przypadku lokalnej populacji myszołowa i pustułki. Rozmieszczenie pozostałych turbin
co 400–500 m w dwóch skupieniach, powinno częściowo rozpraszać ryzyko zaistnienia
opisywanego oddziaływania. Z punktu widzenia wędrówek długodystansowych
lokalizacja wydaje się być potencjalnie bezpieczna, ze względu na niewielkie ich
nasilenie nad powierzchnią i brak stałych koncentracji wędrówkowych w obrębie
rozpatrywanej lokalizacji.
W ogólnej ocenie lokalizację FW2 można uznać za potencjalnie bezpieczną dla
ptaków.
Zgodnie z wnioskami monitoringu chiropterologicznego (Popczyk 2009) planowane
elektrownie wiatrowe nie powinny znacząco wpłynąć na gatunki i warunki życia
nietoperzy w okolicznym terenie.
Dla projektowanej Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2” została wykonana analiza
akustyczna pracy elektrowni (dla turbiny dla mocy akustycznej LAW = 106,5 dB),
uwzględniająca również funkcjonowanie na sąsiadującym terenie Zespołu elektrowni
wiatrowych „Żuromin II” (turbiny o mocy akustycznej 108.4 dB) w gminie KuczborkOsada (efekt skumulowany). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że projektowane
zespoły elektrowni wiatrowych mogą pracować bez ograniczeń w porze dziennej przy
pełnej mocy akustycznej każdej z turbin tj. przy LAW = 106,5 dB dla turbin Farmy
Wiatrowej „Żuromin FW2” i oraz LAW = 108,4 dB (dla turbin Farmy elektrowni
wiatrowych „Żuromin II”. W porze nocnej mogą pracować również wszystkie
elektrownie wiatrowe, przy czym część z nich (5 elektrowni Farmy Wiatrowej „Żuromin
FW2” i 2 elektrownie Farmy elektrowni wiatrowych „Żuromin II”), przy ograniczonej
emisji hałasu do środowiska. Zakres wyciszenia poszczególnych turbin powinien być
zweryfikowany w oparciu o stan faktyczny inwestycji, jaki zostanie stwierdzony po jej
realizacji na podstawie pomiarów poziomu hałasu wykonanych w ramach analizy
porealizacyjnej.
Planowane przedsięwzięcie, w tym praca siłowni wiatrowych nie będzie stanowić
zagrożenia dla ludzi w zakresie emisji infradźwięków.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji ponadnormatywnego
promieniowania elektromagnetycznego.
Z analizy krajobrazowej wynika, że projektowany zespół do 29 elektrowni wiatrowych
w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin, będzie nowym, swoistym elementem antropizacji
krajobrazu. Jego istotna ekspozycja krajobrazowa będzie miała miejsce przede
wszystkim z przecinającej obszar drogi powiatowej nr 4630W oraz przebiegających w
sąsiedztwie terenu lokalizacji dróg: wojewódzkiej nr 541 i innych powiatowych, a także z
dróg lokalnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowych. Planowane elektrownie
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wiatrowe w znacznym stopniu postrzegane będą z wsi znajdujących się w otoczeniu
zespołu elektrowni (głównie z wsi Zielona, Kuczbork-Wieś, Olszewko, Kliczewo Małe,
Kliczewo Duże, Kosewo, Sadowo). Widoczność planowanych elektrowni wiatrowych z
form ochrony przyrody będzie miała miejsce głównie z Zieluńsko-Rzęgnowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu – ekspozycja krajobrazowa będzie miała miejsce z
obszaru w kierunku południowym (z minimalnej odległości ok. 260 m) oraz w niewielkim
stopniu na jego tle. Ze względu na odległość elektrownie będą w umiarkowanym stopniu
postrzegane z OChK Międzyrzecze Skrwy i Wkry oraz nie będą praktycznie widoczne z
Nadwkrzańskiego OChK i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
Lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych przewidzianych do funkcjonowania przez
okres 20-25 lat (okresowe oddziaływanie na krajobraz) w obrębie terenów
pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, przyczyni się do ochrony krajobrazu przed
wprowadzeniem trwałego, dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego.
Likwidacja elektrowni spowoduje powrót krajobrazu do stanu wyjściowego (o ile teren
użytkowany będzie nadal rolniczo).
Dobra materialne reprezentowane są na terenie lokalizacji Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< przez sieć powiatowych, gminnych i prywatnych dróg (w większości
gruntowych), a w otoczeniu przez zabudowę wsi, o zróżnicowanym charakterze
architektonicznym i stanie technicznym. W trakcie budowy Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< konieczna będzie przebudowa i modernizacja części dróg gminnych i innych
lokalnych dróg gruntowych oraz budowa nowych dróg montażowych. Poprawi to stan
sieci drogowej na terenie lokalizacji elektrowni i w jego otoczeniu oraz wpłynie na
poprawę warunków życia lokalnej społeczności.
Poza siecią drogową budowa elektrowni nie spowoduje oddziaływania na inne dobra
materialne. W szczególności budowa Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie spowoduje
negatywnego wpływu na zainwestowanie wsi.
Oddziaływanie elektrowni na etapie funkcjonowania na dobra materialne będzie
dotyczyć zakresu dysponowania gruntami w zasięgu ponadnormatywnego
oddziaływania elektrowni wiatrowych na klimat akustyczny. Teren lokalizacji elektrowni i
ich ponadnormatywnego oddziaływania na hałas jest i pozostanie w użytkowaniu
rolniczym. Właściciele terenów nie będą mogli starać się o przeznaczenie gruntów
rolnych na cele budowlane, związane ze stałym pobytem ludzi (zagrody, domy
jednorodzinne, itp.). Funkcjonowanie elektrowni nie spowoduje skutków dla działalności
rolniczej, w związku z czym grunty jako użytki rolne nie stracą na wartości. Wartość
działek lokalizacji elektrowni wzrośnie ze względu na dochody z dzierżawy terenów
(korzyści ekonomiczne bezpośrednie). Samorządy gmin Kuczbork-Osada i Żuromin
uzyskają korzyści ekonomiczne pośrednie, ze wzrostu podatku od nieruchomości.
Etap likwidacji przedsięwzięcia
Na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się następujące
oddziaływanie na środowisko:


okresowa emisja zanieczyszczeń do atmosfery i emisja hałasu (samochody i sprzęt
rozbiórkowy).



powstanie odpadów materiałów budowlanych (gruz, złom itp.);



powstanie odpadów innych, w tym niebezpiecznych (np. zużyte oleje i smary);



powrót krajobrazu do stanu sprzed inwestycji.
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7. DIAGNOZA POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWAŃ
TRANSGRANICZNYCH ORAZ OPIS ZASTOSOWANYCH METOD
PROGNOZOWANIA
Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia wystąpią następujące
oddziaływania na środowisko: przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery (wykopy),
likwidacja pokrywy glebowej, likwidacja roślinności, wpływ na faunę, emisja
zanieczyszczeń do atmosfery (samochody i sprzęt budowlany), emisja hałasu
(samochody i sprzęt budowlany), powstanie odpadów (głównie ziemia z wykopów). Nie
będą to oddziaływania znaczące i będą krótkotrwałe.
Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia do potencjalnie znaczących
oddziaływań na środowisko należeć będą: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery z konwencjonalnych źródeł energii, emisja hałasu przez elektrownie oraz
antropizacja krajobrazu (głównie oddziaływania bezpośrednie i długoterminowe).
Pozostałe oddziaływania to: bardzo niska emisja infradźwięków przez elektrownie,
znikoma emisja promieniowania elektromagnetycznego na poziomie nie
przekraczającym dopuszczanych norm w miejscach dostępnych dla ludzi, słabe
efekty optyczne (znikomy stroboskopowy i słaby efekt cienia) i potencjalny,
jednostkowy wpływ na subiektywnie oceniane środowiskowe warunki komfortu życia
ludzi (efekt oddziaływania skumulowanego). Nie wystąpi negatywne oddziaływanie na
zdrowie ludzi.
Na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia do potencjalnie znaczących
oddziaływań na środowisko należeć będzie powstanie odpadów materiałów
budowlanych (bezpośrednie, krótkoterminowe i okresowe). Pozostałe oddziaływania
na środowisko to: emisja zanieczyszczeń do atmosfery i emisja hałasu (samochody i
sprzęt rozbiórkowy). Krajobraz powróci do stanu sprzed inwestycji.
Projektowany Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< wraz z infrastrukturą techniczną
nie będzie wymagał utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< ze względu na skalę przedsięwzięcia i
położenie w odległości ok. 150 km od granicy Polski nie spowoduje transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
W otoczeniu Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< funkcjonują już pojedyncze
elektrownie wiatrowe oraz trwają procedury planistyczne, zmierzające do umożliwienia
lokalizacji tu innych zespołów elektrowni wiatrowych. Najważniejszym efektem
skumulowanym oddziaływania planowanych zespołów elektrowni wiatrowych na
środowisko, będzie ich oddziaływanie na krajobraz, które spowoduje zmianę oblicza
krajobrazowego regionu żuromińskiego. Dominujący tam powierzchniowo kulturowy
krajobraz rolniczy (uprawowo-osadniczy) zastąpiony zostanie kulturowym krajobrazem
rolniczo-infrastrukturowym (przemysłowym).
Oddziaływanie na faunę, zwłaszcza awifaunę może dotyczyć zmniejszenia
atrakcyjności terenów lokalizacji zespołów elektrownia wiatrowych jako żerowisk oraz
przeszkód w przemieszczaniu się ptaków w skali lokalnej.
Oddziaływanie na klimat akustyczny może wystąpić tylko w skali lokalnej w
przypadku bliskiego sąsiedztwa zespołów (co zostało uwzględnione w analizie
akustycznej obejmującej oprócz Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2” sąsiadujący z nią
Farmę elektrowni wiatrowych „Żuromin II”).
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8. OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA PRAWNE FORMY
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Budowa i funkcjonowanie Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach
Kuczbork-Osada i Żuromin nie spowoduje zagrożenia dla chronionych gatunków
roślin (lokalizacja na terenach użytkowanych rolniczo) i dla zwierząt, z wyjątkiem
potencjalnego zagrożenia dla zwierząt fruwających. Jak wykazano w monitoringu
środowiska zagrożenie dla nietoperzy jest małe, natomiast nie można wykluczyć
oddziaływania na chronione gatunki ptaków, ale o osobniczym charakterze, nie
zagrażające populacji.
Realizacja przedsięwzięcia nie stwarza zagrożenia dla chronionych walorów
rezerwatów przyrody (położonych w odległości ponad 5,5 km od obszaru lokalizacji
przedsięwzięcia) i nie naruszy przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004
r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) obowiązujących w rezerwatach przyrody.
Ze względu na odległość (ponad 12,5 km) realizacja i funkcjonowanie Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< nie spowoduje oddziaływania na obszar GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego – planowane elektrownie wiatrowe praktycznie
nie będą widoczne z obszaru parku.
Lokalizacja Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< nie będzie stanowić zagrożenia dla
chronionych walorów obszarów chronionego krajobrazu i ich funkcji jako korytarzy
ekologicznych. Planowane elektrownie wiatrowe zlokalizowane będą w minimalnej
odległości ok. 260 m od granic Zieluńsko–Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu
OChK i będą w znacznym stopniu widoczne z jego południowo-wschodnich,
bezleśnych fragmentów. Z pozostałych obszarów chronionego krajobrazu
występujących w otoczeniu, planowane elektrownie wiatrowe będą widoczne w
umiarkowanym stopniu lub nie będą widoczne.
Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin nie
spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i
zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały
wyznaczone obszary Natura 2000, wymienione w p. 4 streszczenia.
Reasumując Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i
Żuromin nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIA „ZIELONE PŁUCA
POLSKI”
Realizacja planowanej Farmy Wiatrowej „Żuromin FW2” jest zgodna z zasadą
zrównoważonego rozwoju, co z kolei jest zgodne z ideą Zielonych Płuc Polski.
Lokalizacja w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin zespołu 29 elektrowni wiatrowych
może być traktowana jako inwestycja proekologiczna (źródło tzw. czystej energii).
10. PROPONOWANE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB
ZMNIEJSZENIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
W wariancie przedsięwzięcia wybranym do realizacji zastosowano szereg
rozwiązań ograniczających jego oddziaływanie na środowisko, m. in. zrezygnowano z
lokalizacji dwóch elektrowni a jedną przesunięto w miejsce wskazane przez
ornitologów. Dalsze ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanego Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i Żuromin można osiągnąć
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przez zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych, dobór parametrów
technicznych projektowanych elektrowni ograniczających ich wpływ na środowisko,
kształtowanie środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji i jego otoczenia oraz dobór
struktury upraw i zabiegów agrotechnicznych. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono
w rozdz. 10.
11. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z
PROJEKTOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM I DOTYCHCZASOWE
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU
W związku z projektowaną budową Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< mogą
zaistnieć konflikty społeczne w formie:
 protestu ekologów i tzw. „ekologów” przeciwko lokalizacji elektrowni w
sąsiedztwie Zieluńsko-Rzęgnowskiefo Obszaru Chronionego Krajobrazu,
odległości w odległości ok. 6,3 km od ustanowionego obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” - PLB 140008 oraz w odległości
od kilu do kilkunastu kilometrów od innych terytorialnych form ochrony przyrody, w
tym (m.in. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, obszarów
chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty
„Baranie Góry” PLH 140002, „Ostoja Lidzbarska” PLH 280012, „Olszyny Rumockie”
PLH 140010);
 protestu mieszkańców pobliskich wsi, spośród których niektórzy mogą
protestować w obawie przed hałasem, pogorszeniem walorów krajobrazowych
otoczenia i ograniczeniem prawa do dysponowania swoimi nieruchomościami
gruntowymi.
Ww. konflikty społeczne mogłyby mieć albo dyskusyjny, subiektywny charakter
(wpływ na krajobraz) bądź pozbawione byłyby podstaw merytorycznych i formalnoprawnych (wpływ na hałas, formy ochrony przyrody i nieruchomości gruntowe).
Ewentualne protesty będą silnie emocjonalne, a w ich podłożu mogą występować
elementy ekonomiczne.
W ramach postępowania w spawie oceny oddziaływania na środowisko
projektowanego przedsięwzięcia, związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymagane jest zapewnienie
udziału społeczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Projektowany Farma Wiatrowa >Żuromin FW2< w gminach Kuczbork-Osada i
Żuromin, po jego oddaniu do eksploatacji, wymagać będzie monitoringu w zakresach
pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu i kontroli potencjalnego wpływu na
zachowania i śmiertelność ptaków i nietoperzy.
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Spis rysunków
Rys. 1 Położenie planowanej Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< na tle podziału
administracyjnego (1:100.000)
Rys. 2ab Wariantowanie rozstawienia elektrowni wiatrowych Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2<
Rys. 3 Rozmieszczenie punktów obserwacyjnych oraz przebieg transektów
monitoringowych na powierzchni FW2
Rys. 4 Stanowiska lęgowe gatunków wymienionych w Załączniku I DP oraz
zakwalifikowanych do kategorii SPEC 1–3 (z wyjątkiem skowronka,
dymówki, pleszki i szpaka), objętych cenzusem na powierzchni FW2
Rys. 5 Stanowiska lub terytoria lęgowe gatunków szponiastych, sów, żurawia,
siewkowych oraz kruka, względem planowanego posadowienia turbin na
powierzchni FW2
Rys. 6 Intensywność wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki nad
powierzchnią FW2 w cyklu rocznym
Rys. 7 Wysokość przelotów na podstawie liczby osobników (a) i liczby obserwacji
(b) w okresie objętym monitoringiem przedrealizacyjnym
Rys 8 Przeloty ptaków wg systematyki (rzędy) nad powierzchniąFW2 przy
uwzględnieniu liczby osobników (a) i liczby stwierdzeń (b)
Rys. 9 Miejsca koncentracji ptaków na terenie powierzchni FW2.
Rys. 10 Plan sytuacyjny rozmieszczenia transektów detektorowych monitoringu
chiroperologicznego na powierzchni „FW2”.
Rys. 11 Plan rozmieszczenia powierzchni do kontroli miejsc dziennego pobytu.
Rys. 12 Położenie stref o określonym walorze przyrodniczym dla nietoperzy.
Rys. 13 Położenie terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< na tle form
ochrony przyrody (1: 100.000)
Rys. 14 FW2 Żuromin – obraz pola akustycznego, pora dzienna
Rys. 15 FW2 Żuromin – obraz pola akustycznego, pora nocna
Rys. 16 Monitoring krajobrazowy otoczenia terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< (1:40.000)
Rys. 17 Planowane zespoły elektrowni wiatrowych w otoczeniu projektowanej Farmy
Wiatrowej >Żuromin FW2" (1:100.000)

Spis fotografii
Fot. 1 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południowej
części wsi Zielona – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do
elektrowni od ok. 1,2 km do ok. 4 km)
Fot. 2 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< północy z drogi
wojewódzkiej nr 563 – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do
elektrowni od ok. 0,4 km do ok. 3,8 km)
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Fot. 3 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z drogi
gruntowej na południe od Kuczborka – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 0,7 km do ok. 3,6 km)
Fot. 4 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< ze wschodu z
drogi Kuczbork - Olszewo – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do
elektrowni od ok. 0,4 km do ok. 4,5 km)
Fot. 5 Widok na południowo-zachodnią część terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej
>Żuromin FW2< z drogi gruntowej Kuczbork - Kliczewo Małe – wmontowane
sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 0,4 km do ok. 2,8 km)
Fot. 6 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z drogi Olszewo
- Kliczewo na południe od Olszewa – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 1 km do ok. 4,5 km)
Fot. 7 Widok na teren lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z południa, z
drogi na zachód od Kliczewa Małego – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 0,5 km do ok. 4 km)
Fot. 8 Widok na wschodnią część terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin
FW2< z rejonu zabudowań wsi Kosewo – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 0,7 km do ok. 4,1 km)
Fot. 9 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z
północy z okolic wsi Godziszka – wmontowane sylwety elektrowni (odległość
do elektrowni od ok. 2,8 km do 6,2 km)
Fot. 10 Widok w kierunku lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z północnegowschodu, z okolic wsi Chojnowo – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 3,3 km do ponad 6,5 km)
Fot. 11 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z
północnego-wschodu z drogi wojewódzkiej nr 563
– wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 3,4 km do
ponad 7,4 km)
Fot. 12 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z
południowego-wschodu z okolic wsi Miłotki – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 3,6 km do ponad 7,5 km)
Fot. 13 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z
południa, z północnych krańców wsi Dębsk– wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 3,7 km do ponad 7 km)
Fot. 14 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z
południowego-zachodu, z drogi wojewódzkiej nr 541, na południe od
Franciszkowa – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od
ok. 6,3 km do ponad 9 km)
Fot. 15 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z
południowych krańców Żuromina – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 4 km do ponad 8 km)
Fot. 16 Widok w kierunku terenu lokalizacji Farmy Wiatrowej >Żuromin FW2< z
północnego-zachodu, z okolic wsi Osówka – wmontowane sylwety elektrowni
(odległość do elektrowni od ok. 4,6 km do ok. 8,5 km)
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