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   W nawiązaniu do wezwania do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia po-

legającego na budowie farmy wiatrowej wraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie 

ewidencyjnym Trzek, wyrażone w piśmie ZS-7624-DŚ/1/11 z dnia 01.02.2011 r., 

przedstawiam wyjaśnienia i uzupełnienia. 

 

1. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA WPŁYWU NA FLORĘ I 

FAUNĘ – SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZLECONEGO 

MONITORINGU ORNITOLOGICZNEGO I CHIROPTEROLOGICZNEGO 

 

1.1. Oddziaływanie na florę 

 

   Przewiduje się, że planowana inwestycja będzie miała negatywny wpływ na florę je-

dynie w fazie budowy i likwidacji inwestycji. Oddziaływanie to ograniczać się będzie 

do likwidacji roślin uprawnych (np. kukurydzy) w obrębie fundamentów elektrowni 

wiatrowych, dróg dojazdowych, placów montażowych, składowych, manewrowych 

oraz zaplecza budowy. Ze względu na fakt, iż agrocenozy nie mają dużej wartości przy-

rodniczej i są stosunkowo łatwe do odtworzenia, wyklucza się znaczące oddziaływanie 

planowanej inwestycji na florę. Eksploatacja przedmiotowych elektrowni wiatrowych 

nie będzie wywierała żadnego wpływu na szatę roślinną. 

 

1.2. Oddziaływanie na faunę 

  

   Negatywny wpływ na faunę może wystąpić w fazie eksploatacji planowanej inwesty-

cji. Ze względu na charakter przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wystąpi znaczące 

oddziaływanie na zwierzęta lądowe. Realizacja przedsięwzięcia nie ograniczy żerowisk 

oraz szlaków wędrownych tychże zwierząt. Zmiany liczebności lub zmiany składu ga-

tunkowego, o ograniczonym zasięgu przestrzennym mogą być wynikiem hałasu, jaki 

generują pracujące maszyny. Jednakże przewiduje się, że zwierzęta stosunkowo szybko 

zidentyfikują nowe elementy struktury krajobrazowej i oswoją się z nimi. Ewentualne 

migracje będą zatem chwilowe. 

   Elektrownie wiatrowe ze względu na swoje rozmiary mogą znacząco oddziaływać na 
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awifaunę1. Elektrownie wiatrowe, jak wszystkie wysokie budowle mogą potencjalnie 

stanowić zagrożenie dla ptaków. Dodatkowym elementem ryzyka jest tu ruch łopat wir-

nika elektrowni. Potencjalnym zagrożeniom mogą podlegać zarówno ptaki lęgowe w 

pobliżu elektrowni, jak i ptaki nie miejscowe, zatrzymujące się na okres pierzenia czy w 

czasie wędrówki, a także ptaki w czasie aktywnego przelotu. 

   Pracujące elektrownie wiatrowe odstraszają ptaki, co z jednej strony zmniejsza ryzyko 

kolizji z elektrownią, z drugiej jednak strony powoduje wyłączenie pewnego obszaru z 

użytkowania przez ptaki. W przypadku ptaków lęgowych efekt odstraszania ma nie-

wielki wpływ na występowanie ptaków, ograniczający się do ich bezpośredniego są-

siedztwa – ptaki lęgowe szybko przyzwyczajają się do pracujących elektrowni i dosto-

sowują swe zachowanie do nowego elementu środowiska. Ptaki przelotne nie mają cza-

su na zapoznanie się z lokalnymi zagrożeniami i częściej grozi im kolizja z pracującymi 

turbinami. Występuje to jednak głównie w specyficznych warunkach słabej widoczno-

ści i w czasie przelotu nocnego. W normalnych warunkach przelatujące ptaki reagują na 

zauważone elektrownie przez zmianę trasy lotu – omijanie przeszkody w poziomie lub 

przez podniesienie pułapu lotu ponad pracujące elektrownie. 

   Siłownie wiatrowe, ze względu na swój charakter, mogą także negatywnie wpływać 

na nietoperze. Potencjalne negatywne oddziaływanie może polegać na: 

• ryzyku kolizji nietoperzy z maszynami, 

• ograniczaniu żerowisk, 

• ograniczaniu tras przelotów – migracji. 

   W związku z powyższym inwestor zlecił wykonanie przedinwestycyjnego monitorin-

gu ornitologicznego i chiropterologicznego. 

 

Monitoring ornitologiczny 

   Roczny monitoring ornitologiczny (styczeń – grudzień 2011r.) obejmować będzie 

badania całej występującej w rejonie planowanej inwestycji awifauny pod względem2: 

• składu gatunkowego i liczebności ptaków w cyklu rocznym, 

• liczebności gatunków kluczowych, 

                                                 
1 Busse P., 2008: Opinia na temat potencjalnego wpływu na ptaki projektowanych elektrowni wiatrowych 
„Kościan”, Stacja Badania Wędrówek Ptaków UG, Przebendowo. 
2 Chylarecki P., Pasławska A., 2008: Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych 
na ptaki, PSEW, Szczecin. 
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• zagęszczenia wszystkich gatunków ptaków w głównych okresach roku, 

• natężenia i sposobu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki. 

   Monitoring przedrealizacyjny, prowadzony przez eksperta – ornitologa, opierać się 

będzie głównie na badaniach terenowych, których wyniki posłużą do sporządzenia pro-

gnozy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na awifaunę. Przedmiotowa pro-

gnoza uwzględniać będzie3: 

• prawdopodobieństwo naruszenia korzystnego stanu ochrony występujących lo-

kalnie ptaków wykorzystujących obszar Natura 2000 i należących do gatunków 

dla ochrony których powołano tenże obszar oraz występujących lokalnie gatun-

ków wskazanych Art.4 (1) Dyrektywy Ptasiej; 

• prawdopodobieństwo wystąpienia i rozmiary ewentualnych kolizji ptaków z tur-

binami; 

• zagęszczenie lęgowych gatunków kluczowych; 

• wielkość koncentracji pozalęgowych gatunków o dużych rozmiarach ciała; 

• zagęszczenie nielęgowych ptaków drapieżnych; 

• natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej do wysokości śmigła w stanie 

wzniesienia przez ptaki drapieżne; 

• natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej przez ptaki w okresie migracji, w 

godzinach dziennych i nocnych; 

• gniazdowanie gatunków objętych strefową ochroną miejsc występowania; 

• możliwy (przewidywany) spadek zagęszczeń dowolnego gatunku w wyniku od-

straszającego działania farmy; 

• wielkość bogactwa gatunkowego w okresie lęgowym i pozalęgowym. 

   Wykonane prace będą zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem oraz zasa-

dami współczesnej wiedzy fachowej. 

 

Monitoring chiropterologiczny 

   Roczny monitoring chiropterologiczny (styczeń – grudzień 2011r.) zostanie wykona-

ny zgodnie ze standardami i metodyką przyjętą w „Tymczasowych wytycznych doty-

czących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II, grudzień 

                                                 
3 Chylarecki P., Pasławska A., 2008: Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych 
na ptaki, PSEW, Szczecin. 
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2009)”, wydanych przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy (Załącznik do niniej-

szego uzupełnienia karty informacyjnej). 

Badania monitoringowe składać się będą z : 

• wstępnego rozpoznania warunków terenowych i analizy dostępnych informacji, 

• rejestracji głosów nietoperzy, 

• analizy nagrań – wyznaczenie indeksów aktywności nietoperzy, 

• kontroli potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych nietoperzy, 

• kontroli obiektów mogących stanowić zimowiska nietoperzy. 

   Wyniki monitoringu posłużą do sporządzenia przez eksperta – chiropterologa progno-

zy oddziaływania planowanej inwestycji na wszystkie gatunki nietoperzy występują-

cych na badanym terenie. 

 

2. ODDZIAŁYWANIE ELEKTROWNI WIATROWYCH NA KLIMAT AKU-

STYCZNY 

 

   Elektrownie wiatrowe są źródłem emisji hałasu, który może negatywnie wpływać na 

klimat akustyczny terenów sąsiednich. Hałas generowany przez siłownie wiatrowe wy-

nika zarówno z obrotu łopat wirnika (opory aerodynamiczne), jak również z pracy po-

szczególnych podzespołów, np. przekładni czy generatora.  

   Głównym źródłem hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe są śmigła wirnika, 

które wykonując ruch obrotowy wystawione są na działanie oporu powietrza. Najwięk-

sza emisja hałasu występuje na końcowych fragmentach łopat, gdzie prędkość obrotowa 

jest największa. Hałas ten, odbierany jako „buczenie”, cechuje wyrównana charaktery-

styka widmowa, gdzie nie można wyodrębnić dominujących składowych tonalnych. 

   Pracujące elementy maszyn (wirnik, przekładnia i generator) także powodują po-

wstawanie szumu ale o mniejszym natężeniu. 

   Poziom hałasu na terenach okalających planowaną inwestycje jest konsekwencją pro-

pagacji fal dźwiękowych w przestrzeni otwartej. Rozprzestrzenianie się hałasu uzależ-

nione jest od szeregu czynników: 

• dystansu dzielącego emitor hałasu od punktu pomiarowego (punktu imisji), 

• tłumienia dźwięku przez powietrze i grunt, 
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• występowania przeszkód naturalnych i sztucznych, odbijających lub uginających 

fale dźwiękowe. 

   Normy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 

2007 Nr 120 poz. 826). Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem, dopuszczal-

ne poziomy hałasu są zróżnicowane ze względu na formę użytkowania terenu i wynoszą 

odpowiednio: 

• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) LAeq = 50 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej ko-

rzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym, 

b) LAeq = 40 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej ko-

rzystnej godzinie nocy; 

• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów zamieszkania zbiorowe-

go oraz zabudowy zagrodowej: 

a) LAeq = 55 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej ko-

rzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym, 

b) LAeq = 45 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej ko-

rzystnej godzinie nocy. 

   W celu określenia stopnia uciążliwości planowanej inwestycji przeprowadzono anali-

zę oddziaływania siłowni wiatrowych na klimat akustyczny. Prognozę poziomów hała-

su wywołanego pracą elektrowni przedstawiono w formie graficznej jako załącznik do 

karty informacyjnej przedsięwzięcia. Przewiduje się, że planowane do zainstalowania 

turbiny będą emitorami hałasu o poziomie 105 – 106 dB każda, jednakże dokładana 

wartość poziomu ciśnienia akustycznego będzie znana po określeniu typu maszyny. 

Przy diagnozowaniu wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny przyjęto wartość 

106,4 dB i uwzględniono następujące założenia: 

• elektrownie stanowią punktowe emitory hałasu, 

• wysokość źródła fal dźwiękowych wynosi 140 m n.p.g., 

• propagacja hałasu jest równomierna we wszystkich kierunkach, 

• maszyny pracują 24 h/dobę. 
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Tab.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zasto-

sowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby – 

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826) 

Lp. Rodzaj terenu    Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 
  Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 
  LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N 
  przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

przedział 
czasu odnie-

sienia 
równy 8 

godzinom 

przedział czasu 
odniesienia równy 

8 najmniej ko-
rzystnym godzi-

nom dnia  
kolejno po sobie  

następującym 

przedział 
czasu odnie-
sienia równy 
1 najmniej  
korzystnej  
godzinie 

nocy 
1 a) Strefa ochronna „A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzie-
ci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego 

b)Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 

65 55 55 45 

 

   Poziom imisji dźwięku w środowisku obliczono za pomocą symulacji komputerowej 

wykorzystując do tego celu profesjonalny program do projektowania farm wiatrowych 

WindPRO wersja 2.6.1.252 styczeń 2009 r., wyposażony w moduł obliczeniowy propa-

gacji hałasu w środowisku, zgodny z międzynarodową normą ISO 9613-2 „Tłumienie 

dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”. 

   Norma ISO 9613-2 przedstawia techniczną metodę obliczania tłumienia dźwięku 

podczas propagacji w przestrzeni otwartej, w celu prognozowania poziomów hałasu 

środowiskowego w określonej odległości od różnych źródeł hałasu. Metoda prognozuje 

równoważny poziom dźwięku A od źródeł o znanej emisji dźwięku, w korzystnych dla 

propagacji warunkach meteorologicznych: 
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• kierunek wiatru zawiera się wewnątrz kąta ± 45° względem prostej przechodzą-

cej przez środek dominującego źródła dźwięku i środek określonego obszaru 

odbioru, przy wietrze wiejącym od źródła do punktu odbioru; 

• prędkość wiatru, zmierzona na wysokości od 3 do 11 metrów ponad gruntem 

wynosi w przybliżeniu od 1 do 5 m/s. 

   Ponadto w programie WindPRO założono, że propagacja hałasu w przestrzeni otwar-

tej odbywa się przy temperaturze 10°C i względnej wilgotności powietrza równej 70%. 

   Model propagacji hałasu w przestrzeni otwartej, zastosowany w programie WindPRO, 

uwzględnia zjawisko absorpcji hałasu przez powietrze atmosferyczne oraz efekt tłumie-

nia dźwięku przez określony rodzaj podłoża (grunt). Wykorzystany program nie 

uwzględnia natomiast wpływu naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych (np. 

zwarte kompleksy leśne), stanowiących elementy łagodzące, które znacznie ograniczają 

rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych. 

   Poziom hałasu rozpatrywano na wysokości 2 m nad poziomem gruntu. Wynika to z 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. 2008 Nr 206 poz. 1291). Według cytowanego Rozporządzenia, na terenie nie-

zabudowanym punkty pomiarowe lokalizuje się na wysokości 1,5 m (z dokładnością 

zawierającą się w przedziale < - 0,0 m; + 0,1 m >) nad powierzchnią terenu. W analizie 

przyjęto większy margines, równy 0,5 m (mniej korzystny). 

   W symulacji akustycznej przyjęto współczynnik szorstkości gruntu równy 1, charak-

teryzujący tereny uprawne – porowate, lekko pofalowane. Dla zwiększenia wiarygod-

ności prognozy założono, że moc akustyczna na poziomie 106,4 dB będzie osiągana już 

przy prędkości wiatru równej 8 m/s – taki poziom ciśnienia akustycznego jest osiągany 

przy 95% mocy znamionowej, tj. prędkości wiatru ok. 13 m/s. W związku z powyższym 

przewidywać należy, iż rzeczywisty wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny bę-

dzie mniejszy niż w sporządzonej prognozie. 

   Analiza oddziaływania na klimat akustyczny wykazała, iż planowana inwestycja nie 

wpłynie negatywnie na komfort akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej znajdu-

jących się w sąsiedztwie. W zasięgu izofony 40 dB nie znajdują się żadne budynki 

mieszkalne. Należy podkreślić, że zgodnie z cytowanym wcześniej Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska poziom dźwięku rzędu 40 dB jest wartością najbardziej rygory-
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styczną, stanowiącą dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej w porze nocnej. 

   Przy wyborze odpowiedniego typu maszyn, jednym z decydujących czynników bę-

dzie moc akustyczna elektrowni. Inwestor będzie wybierał między turbinami, które za-

pewnią dotrzymanie dopuszczalnych prawem poziomów hałasu – dla każdego poten-

cjalnego typu siłowni zostanie przeprowadzona analiza oddziaływania na klimat aku-

styczny. 

 

3. KONSERWACJA MASZYN 

 

   Elektrownie wiatrowe będą wymagały wymiany płynów i smarów eksploatacyjnych 

średnio raz na pół roku (w zależności od modelu). Do prac konserwacyjnych będzie 

wykorzystywany samochód dostawczy typu „bus” (np. Ford Transit). Prace serwisowe 

zajmą jeden dzień na każdą turbinę i nie będą wymagać stworzenia miejsc parkingowo - 

postojowych. Auto serwisantów będzie poruszać się w granicach placów manewro-

wych.  
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