
oo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIERPIEŃ 

/GRUDZIEŃ 2013 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPOT 

 

 

Zespół autorski: 

 

 

mgr Szymon Świtajski                                                         …………………………………..……                 

 

mgr inż. Jadwiga Marosz                                    …………………………………..……                    
      

 

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTÓW OBRĘBÓW 

GEODEZYJNYCH PIEKŁO GÓRNE, BOROWINA  
I KIERZKOWO – GMINA PRZYWIDZ” 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

2 

Spis treści 
 

1. CEL I ZAKRES PROGNOZY ............................................................................................... 4 

1.1. Wprowadzenie i podstawa prawna ......................................................................... 4 

1.2. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego .............................................................. 6 

1.3. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy ..................... 8 

2. NFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI ............................. 9 

2.1. Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego dokumentu ................. 9 

2.2. Informacje o powiązaniach z innymi dokumentami strategicznymi ....................... 14 

2.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ............... 14 

2.2.2 Opracowanie ekofizjograficzne ............................................................................. 16 

2.2.3 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego ................... 17 

2.2.4 Ocena zgodności ustaleń projektu zmiany planu z przepisami prawa miejscowego 
ustalonymi przez sejmik województwa pomorskiego uchwałą nr 1161/XLVII/10 z 
dnia 28 kwietnia 2010 r. ........................................................................................ 20 

3. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA ...................................................................... 22 

3.1. Obszar objęty projektem planu ............................................................................. 22 

3.2. Ocena stanu i antropizacji środowiska .................................................................. 33 

3.3. Obszar przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń planu 
w jego otoczeniu................................................................................................... 35 

3.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego planu .......................................................................................... 36 

4. ANALIZA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU 
WIDZENIA PLANOWANEGO PROJEKTOWANEGO PLANU, ORAZ SPOSOBY, W 
JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE 
PODCZAS OPRACOWYWANIA PLANU ........................................................................... 37 

5. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH FORM OCHRONY PRZYRODY ............................ 38 

6. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH, ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ USTALEŃ 
PLANU NA ŚRODOWISKO ............................................................................................... 40 

6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi .................................................................. 40 

6.2. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne ................................................... 41 

6.3. Oddziaływanie na klimat aerosanitarny ................................................................ 43 

6.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny .................................................................... 44 

6.5. Różnorodność biologiczna - przekształcenia szaty roślinnej  i świata zwierząt ..... 48 

6.5.1 Oddziaływanie na szatę roślinną .......................................................................... 48 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

3 

6.5.2 Oddziaływanie na świat zwierząt .......................................................................... 49 

6.5.3 Różnorodność biologiczna ................................................................................... 54 

6.6. Formy ochrony przyrody, w tym obszary natura 2000 .......................................... 55 

6.7. Ocena oddziaływania na zabytki, dobra kultury oraz krajobraz kulturowy ............. 58 

6.8. Dobra materialne .................................................................................................. 59 

6.9. Ochrona walorów krajobrazowych ........................................................................ 59 

6.10. Ludzie .................................................................................................................. 62 

6.11. Oddziaływanie skumulowane ............................................................................... 63 

7. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO .................................................................................................................. 65 

8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW ...................... 65 

9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  W 
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE PROJEKTU PLANU................................................. 66 

10. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU .......................................................... 66 

11. ZIDENTYFIKOWANE TRUDNOŚCI, W TYM TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z 
NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY .......................... 68 

12. MATERIAŁY ŹRODŁOWE ................................................................................................. 69 

13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM .................................................. 71 

 

Załączniki graficzne: 

1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych 
Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo – gmina Przywidz” (skala 1:2000) 

Załączniki tekstowe: 

1. Kopia pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie 
uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko  

2. Kopia pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu 
Gdańskim w sprawie uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

4 

1. CEL I ZAKRES PROGNOZY 

1.1. Wprowadzenie i podstawa prawna 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo – 
gmina Przywidz.   

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został 
opracowany przez zespół autorski ALFA-PRO Pracownia Projektowa arch. Urszula 
Siwińska (Gdańsk 2013 r.). Projekt planu dotyczy wprowadzenia na tereny 
dotychczas niezainwestowane możliwość lokalizacji turbin wiatrowych na terenach 
użytkowanych rolniczo.  Celem sporządzenia projektu planu jest ochrona interesu 
publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez ochronę walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający 
wzajemne relacje pomiędzy działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym, 
tworząc ład przestrzenny oraz racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w 
infrastrukturę techniczną.  

Projekt zmiany planu jest realizacją ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz” uchwalonego uchwałą  
nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 r. oraz uchwałą nr 
XLVIII/294/2010 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przywidz”. 

Decyzja o przystąpieniu do sporządzania poddanego prognozie planu 
zagospodarowania przestrzennego została podjęta Uchwałą Nr XVIII/122/2012 Rady 
Gminy Przywidz z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów 
geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo gmina Przywidz.  

W stosunku do ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jak i sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko należy 
stosować zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zmianami). 

Na podstawie przepisów powyżej cytowanej ustawy Art. 46. przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 

 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodaro-
wania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;  

W związku z tym, organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa  
w art. 46, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. 

Na potrzeby prognozy oddziaływania na środowisko konieczne jest przeprowadzenie 
procedury oceny oddziaływania na środowisko na podstawie Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).     
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Na podstawie powyższych przepisów (art. 53) Wójt Gminy Przywidz wystosował 
pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim w sprawie uzgodnienia 
zakresu prognozy oddziaływania na środowisko i otrzymał w odpowiedzi następujące 
uzgodnienie (załączniki tekstowe: 1 i 2 – zamieszczone na końcu opracowania).  

Procedura uzgodnienia konieczności sporządzenia i ustalenia zakresu prognozy 
oddziaływania na środowiska zakończyła się przyjęciem przez organy oddziaływania 
na środowisko proponowanego przez Wójta Gminy Przywidz zakresu,  
z zastrzeżeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, że: 

 w prognozie oddziaływania na środowisko konieczne jest przedstawienie 
analizy i oceny wpływu realizacji projektu planu miejscowego na obszar 
Natura 2000 „Przywidz” oraz Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu 
– w oparciu o aktualny stan dokumentacji przyrodniczej i dostępne fakty 
potwierdzające takie oddziaływanie; 

 w prognozie oddziaływania na środowisko winna się znaleźć ocena zgodności 
ustaleń projektu planu z przepisami prawa miejscowego ustanowionymi przez 
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1161/XLVII/10  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  
w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455) – w części 
dotyczącej Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 w prognozie oddziaływania na środowisko należy uwzględnić informacje 
dotychczas zebrane w trakcie prowadzonego monitoringu przedrealizacyjnego 
ornitologicznego i chiropterologicznego (o ile monitoring taki jest obecnie 
prowadzony); 

 w prognozie oddziaływania na środowisko winny znaleźć się wnioski ze 
sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1298) opracowania 
ekofizjograficznego – pod kątem przewidywanego zagospodarowania  
w projekcie planu miejscowego; 

 w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być zawarte wnioski  
z modelowania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku z projektowanych 
lokalizacji siłowni wiatrowych (o ile modelowanie takie zostało 
przeprowadzone); 

 w prognozie oddziaływania na środowisko należy przedstawić ocenę 
oddziaływania skumulowanego projektowanego zagospodarowania terenu w 
świetle innych projektowanych bądź zrealizowanych zespołów elektrowni 
wiatrowych w gminie Przywidz oraz sąsiednich gminach; 

 w prognozie oddziaływania na środowisko winny być zaprezentowane 
warianty zagospodarowania obszaru objętego projektem planu wraz z 
uzasadnieniem przyjętego rozwiązania planistycznego pod kątem zagadnień 
dotyczących ochrony środowiska i bioróżnorodności danego terenu; 

 w prognozie oddziaływania na środowisko należy dokonać analizy istniejącego 
zagospodarowania terenów przyległych do obszaru objętego projektem planu 
oraz przedstawić ocenę oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na te 
tereny. 
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1.2. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Podstawowym celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska 
przyrodniczego, które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu oraz 
przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na 
środowisko.  

Zgodnie z uzgodnieniami zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 
otrzymanymi od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i 
Państwowego Powiatowego Inspektora Środowiska w Pruszczu Gdańskim niniejsza 
prognoza zawiera wszystkie informacje wyszczególnione w art. 51 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko a także uwzględnia uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku: 

a)  informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b)  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c)  propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania, 

d)  informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e)    streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 
braku realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

c)  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, 

d)  cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  

e)  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a 
także na środowisko, a w szczególności na: 

–  różnorodność biologiczną, 

–  ludzi, 

–  zwierzęta, 
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–  rośliny, 

–  wodę, 

–  powietrze, 

–  powierzchnię ziemi, 

–  krajobraz, 

–  klimat, 

–  zasoby naturalne, 

–  zabytki, 

–  dobra materialne 

–  z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia: 

a)  rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b)  biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 
tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku … organ opracowujący (dokument poddany prognozie) 
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz 
opiniowania projektów określają przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). 

Nierozłączną częścią prognozy jest załącznik kartograficzny „Prognoza 
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i 
Kierzkowo – gmina Przywidz” w skali 1:1000. 
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1.3. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 
prognozy 

W związku z potencjalnym charakterem przekształceń środowiska wynikającej  
z istniejącego zagospodarowania terenu, aktualnego użytkowania (tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz tereny leśne) a także występującego sąsiedztwa 
(tereny rolne, leśne oraz zabudowane wsi Piekło Górne i Trzepowo) oraz 
projektowanego zagospodarowania (wprowadzenie terenów lokalizacji turbin 
wiatrowych) celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu będzie 
sformułowanie zasad zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami 
ochrony i kształtowania środowiska. 

Ocenę wpływu oddziaływań na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przeprowadzono metodą teoretyczną, opisową 
na podstawie analizy stanu środowiska, uwarunkowań środowiskowych  
i przestrzennych obszaru opracowania i jego sąsiedztwa, map kartograficznych,  
a także wiedzy eksperckiej, wizji terenowej i przeprowadzonych analiz. Zakres 
poszczególnych rozdziałów oceny dostosowany jest do charakteru proponowanych 
ustaleń projektu MPZP oraz istniejącej sytuacji formalnej.  

W niniejszej prognozie zastosowano schemat zawierający następujące zagadnienia: 

 charakterystyka głównych celów i przepisów projektu planu; 

 uwarunkowania przyrodnicze obszaru planu oraz realizacji zmian planu; 

 ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie wpływu na 
środowisko przyrodnicze otoczenia obszarów objętych projektem planu; 

 zgodność z przepisami prawa ochrony przyrody i środowiska; 

 zakres ewentualnych działań minimalizujących potencjalne uciążliwości.   

Przyjęty sposób przedstawienia niniejszej oceny zdaniem autorów pozwala w sposób 
przejrzysty identyfikować i oceniać najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia 
ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i działalności inwestycyjnej.  

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano na podstawie analizy zebranych 
materiałów, między innymi: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przywidz uchwalonego uchwałą nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z 
dnia 3 grudnia 2004 r. oraz uchwałą nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy 
Przywidz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz”; 

 Opracowania Ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 
obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo – gmina 
Przywidz, Pracownia Ochrony Środowiska „Projekt 2000” Szymon Świtajski, 
maj 2013 r. 

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo – 
gmina Przywidz, ALFA-PRO Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska, 
2013 r.; 
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 materiałów dotyczących stanu i funkcjonowania środowiska, w tym 
materiałów archiwalnych; 

 artykułów, monografii i materiałów publikowanych dotyczących obszaru 
objętego opracowaniem; 

 aktów i przepisów związanych z miejscowym prawem ochrony środowiska, 
dotyczących obszaru opracowania; 

 map kartograficznych. 

 
2. NFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z 
INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1. Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego 
dokumentu 

Projekt zmiany planu obejmuje działki fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło 
Górne, Borownia i Kierzkowo o powierzchni ok. 217,60 ha.  

 

 

Rys. 1 Granica obszaru opracowania na tle mapy ewidencyjnej 

 

Przedmiotowy teren obejmuje obszar rolno-leśny położony na południe od 
miejscowości Piekło Górne, na zachód od miejscowości Kierzkowo, na północny-
wschód od miejscowości Borowina, po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 233.  

Celem sporządzenia projektu planu jest ustalenie regulacji przestrzennych  
dla stworzenia możliwości lokalizacji turbin wiatrowych na terenach rolniczych gminy 
Przywidz. 
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Ustalenia tekstowe projektu planu mają jednolity układ formalny i zawierają ustalenia 
zgodne z art. 15 pkt 2 uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ustalenia tekstowe są podzielone na ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe 
zawarte w poszczególnych kartach terenu.  

W ustaleniach ogólnych zapisano:  

1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej; 

4. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni i terenów 
publicznych; 

5. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

6. ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

7. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym; 

8. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych; 

9. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej; 

10. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

W ustaleniach szczegółowych – kartach terenu – zawarto następujące zapisy: 

1) symbol terenu; 

2) przeznaczenie terenu; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

5) zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania  terenów lub obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) parametry i zasady podziału nowo wydzielonych działek budowlanych 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
infrastruktury technicznej; 
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11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

Nierozłączną częścią projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest rysunek planu, który zawiera następujące ustalenia graficzne: 

1. Oznaczenia ogólne – granice i zasady zagospodarowania terenów: 

a. granice  obszaru objętego planem miejscowym; 

b. strefa archeologiczna ochrony konserwatorskiej; 

c. granica Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

d. nieprzekraczalne linie zabudowy; 

e.    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania oraz oznaczenia literowe; 

2.  Elementy zagospodarowania terenu – granica strefy ochronnej elektrowni 
wiatrowych związanej z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu w związku z dopuszczonymi poziomami hałasu w 
środowisku, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz z pasem 
ograniczeń, urządzenia melioracji szczegółowych 

3. Elementy informacyjne niebędące ustaleniami planu (wody stojące). 

W granicach obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wydzielono następujące tereny: 

 MN,U.1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
usługowej, 

 RM/U.1 – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowy usługowej z wykluczeniem usług 
uciążliwych, 

 R.1-R.8 – tereny rolnicze, z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,  

 E.1 – E.3 – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – elektrownia 
wiatrowa, 

 ZL.1-ZL.8 – tereny lasu, 

 WS  - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

 KD-Z.1 – teren drogi publicznej – droga zbiorcza, 

 KD-L.1, KD-L.2 – teren dróg publicznych – drogi lokalne, 

 KD-L.3  KD-L.4– teren dróg publicznych – drogi lokalne, 

 KDW.1-KDW.6 – teren dróg wewnętrznych. 

Projekt planu zakłada możliwość lokalizacji maksymalnie 5 turbin wiatrowych,  
na terenie elementarnym E.1 – 1 turbina, na terenie E.2 – 1 turbina oraz w granicach 
terenu E.3 – 3 turbiny. W granicach terenów elementarnych dopuszcza się turbiny  
o następujących parametrach technicznych – zasady kształtowania zabudowy 
terenów E.1 - 3: 

 moc jednej elektrowni wiatrowej uzależniona od zastosowanej technologii 
urządzenia; dopuszczalny poziom hałasu generowany przez wszystkie 
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elektrownie wiatrowe zlokalizowane w obszarze planu musi zawierać  
się w wyznaczonej na rysunku planu strefie 40 dB, 

 maksymalna całkowita wysokość konstrukcji elektrowni (wraz ze śmigłem  
w położeniu górnym) – 200 m (przy projektowaniu wysokości należy spełnić 
wymóg zachowania odległości lokalizacji elektrowni wiatrowych  
jako 1,5 wysokości masztu elektrowni wiatrowej od pasa drogowego dróg 
powiatowych), 

 oznakowanie przeszkodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni wiatrowej wymaga 
uzyskania warunków przyłączenia; przyłączenie elektrowni wiatrowej do sieci 
elektroenergetycznej nastąpi poprzez linie kablowe wskazane w warunkach 
przyłączenia; 

 na terenie E.3 ustala się maksymalną powierzchnię terenu przeznaczonego 
pod lokalizację jednej elektrowni wiatrowej wynoszącą 2000 m2. 

W związku z faktem, że obszar przedmiotowego projektu planu jest położony  
w granicach (Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, obszar Natura 2000 
„Przywidz”) oraz w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo (rezerwaty przyrody, 
obszar chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) a także znajduje się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 116 „Gołębiewo” bardzo istotne są zapisy 
planu dotyczące ochrony środowiska i przyrody, spośród nich należy przytoczyć:   

 Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić 
źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować 
takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

 W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 
warunków klimatycznych, cech podłoża gruntowego i gatunków rodzimych. 

 Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz realizacji ogrodzeń z 
podmurówką, w celu umożliwienia migracji płazów dla zachowania powiązań 
ekologicznych i przyrodniczych, ustala się wysokość dolnej krawędzi 
ogrodzenia od poziomu terenu na 15 cm. 

 Ustala się ochronę urządzeń melioracji szczegółowych – zgodnie z prawem 
wodnym. Plan dopuszcza przeprowadzenie przez tereny istniejących rowów 
otwartych i drenaży dróg wewnętrznych - jako zagospodarowania 
tymczasowego (na okres budowy elektrowni wiatrowych) pod warunkiem 
utrzymania stałego przepływu wód. 

 Ustala się granicę strefy ochronnej elektrowni wiatrowych związanej z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu w 
związku z dopuszczonymi poziomami hałasu w środowisku, zgodnie z 
przepisami odrębnymi ustala się zakaz lokalizacji terenów szpitali, terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze 
stałym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów 
zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, terenów 
mieszkaniowo – usługowych – zgodnie z rysunkiem planu. 
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 Po zakończeniu budowy zespołu elektrowni wiatrowej nakazuje się 
rekultywację terenów zagospodarowanych funkcją tymczasową, w zakresie 
niezbędnym do realizacji funkcji podstawowego przeznaczenia terenów. 

  Ustala się zachowanie i ochronę istniejących zbiorników wodnych. 

 Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i 
stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących objętych ochroną: 
roślin, zwierząt, grzybów. 

Ponadto ze względu na umożliwienie projektem planu lokalizacji turbin wiatrowych na 
otwartych terenach rolnych, a co się z tym wiążę zmianę walorów krajobrazowych 
poprzez wprowadzenie nowej dominanty dla przedmiotowego terenu bardzo istotne  
są również zapisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 
(parametry techniczne urządzeń związanych z realizacją elektrowni wiatrowej oraz 
warunki jej lokalizacji) dla terenów E.1-E.3 i szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

W związku z dopuszczeniem na obszarze planu terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej oraz zabudowy zagrodowej istotne z punktu 
widzenia środowiska są również zapisy dotyczące zaopatrzenia w media: 

 zaopatrzenie w wodę – z gminnej sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia; 

 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej niskiego 
(NN) lub średniego (SN) napięcia; 

 zaopatrzenie w gaz – butlowy lub sieciowy (po wybudowaniu sieci gazowej), 

 zaopatrzenie w energię cieplną – indywidualnie (ze źródeł niskoemisyjnych); 

 zaopatrzenie w łączność telekomunikacją – z sieci telekomunikacyjnych, 
bezprzewodowo; 

 odprowadzenie ścieków sanitarnych do: 

   gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki gospodarczo-bytowe i 
technologiczne); 

   (w przypadku braku możliwości odprowadzenia do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej lub braku możliwości zainstalowania przydomowej 
oczyszczalni ścieków) szczelnych zbiorników bezodpływowych 
usytuowanych na własnym terenie; po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej obiekt należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiornik 
bezwzględnie zlikwidować; w przypadku wybudowania kanalizacji 
sanitarnej przy już istniejącej legalnie przydomowej oczyszczalni ścieków 
nie ma obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej , zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

   przydomowej oczyszczalni ścieków (ścieki gospodarczo-bytowe) 
usytuowanej na własnym terenie (po wykonaniu dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej z uwzględnieniem warunków wodno-gruntowych 
i przepisów odrębnych); ustala się dla realizacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków minimalną powierzchnię działki wynoszącą 0,5 ha;  
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 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie na 
terenie lub do układu odwadniającego (wody opadowe i roztopowe 
pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają 
oczyszczenia - zgodnie z przepisami odrębnymi); 

 gospodarka odpadami - wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji 
zagospodarowania odpadów (przed wywozem zaleca się segregację 
odpadów); gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się odbywać 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych. 

 

2.2. Informacje o powiązaniach z innymi dokumentami 
strategicznymi 

2.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

 

Rys. 2 Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na tle „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz” 

Obszar objęty projektem planu jest położony częściowo na terenach oznaczonych  
w Studium, jako „obszary przewidziane pod lokalizację turbin wiatrowych”. Dla tych 
terenów w Studium ustalono następujące warunki lokalizacji siłowni: 

 Obowiązek lokalizowania elektrowni wiatrowych w sposób, który nie będzie 
powodował przekroczenia obowiązujących norm hałasu dla zabudowy 
mieszkaniowej i terenów turystyki i rekreacji, na granicach terenów 
zainwestowanych i predysponowanych do rozwoju wielofunkcyjnego, 
określonych na rysunku studium. 

 Wprowadzanie nowej zabudowy w obszarze możliwej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych spowoduje zmniejszenie możliwości lokalizacji elektrowni 
wiatrowych na wskazanych terenach. 

 Lokalizacja poszczególnych siłowni wiatrowych, odległość od terenów 
chronionych akustycznie - powinna być poprzedzona prognozą zachowania 
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norm dopuszczalnego hałasu dla poszczególnych typów terenów 
chronionych. 

 Wyłączeniu z lokalizacji elektrowni wiatrowych podlega osnowa ekologiczna 
gminy (doliny rzeczne, zwarte kompleksy leśne, torfowiska, cenne 
zbiorowiska roślinne poza terenami leśnymi, akweny wodne, i inne cenne 
przyrodniczo obszary) wyznaczona w planie zagospodarowania województwa 
pomorskiego. 

 Na etapie studiów lokalizacyjnych, prowadzonych na potrzeby procedur 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
należy przeprowadzić szczegółowe analizy przyrodnicze, w tym związane z 
oceną oddziaływania na awifaunę (na podstawie monitoringu 
przedinwestycyjnego) mające na celu ochronę walorów przyrodniczych 
gminy. 

 Na etapie studiów lokalizacyjnych prowadzonych na potrzeby sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 
przeprowadzić szczegółowe analizy krajobrazowe mające na celu ochronę 
walorów krajobrazowych gminy. 

 Z lokalizacji elektrowni wiatrowych wyklucza się tereny mieszkaniowe  
i rekreacyjne ze strefą około 450 m. Właściwa odległość powinna być 
uzależniona od prognozy hałasu dla projektowanych siłowni wiatrowych  
i zachowania stosownych norm dopuszczalnego hałasu. W zależności od 
rodzaju zastosowanych siłowni odległość strefy może być znacznie mniejsza. 

 Dla lokalizacji elektrowni wiatrowych zaleca się zachowanie minimalnych 
odległości od: 

 dróg o nawierzchni utwardzonej – 150 m, 

 linii elektroenergetycznych: niskiego i średniego napięcia - 1 długość 
ramienia  

 wirnika, wysokich i najwyższych napięć – 3 długości ramienia wirnika, 

 ściany lasu – 200 m, 

 brzegów rzek i jezior o powierzchni od 1 ha do 10 ha – 200 m, 

 akwenów wodnych powyżej 10 ha -  500 m. 

Po wyznaczeniu obszarów na podstawie w/w uwarunkowań przeanalizowano 
wspólnie z przedstawicielami Urzędu Gminy Przywidz uwarunkowania wynikające z 
przyjętych  
i promowanych przez gminę kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Wynikiem analizy było wyłączenie lub ograniczenie niektórych obszarów 
określonych, jako nadających się do lokalizacji elektrowni wiatrowych, tam gdzie 
lokalizacja elektrowni mogłaby ograniczyć możliwości rozwojowe projektowanych 
terenów określonych, jako tereny rozwojowe wielofunkcyjne lub produkcyjno-
usługowe. 

Zapisy projektu planu są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. 
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2.2.2 Opracowanie ekofizjograficzne 

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. Pracownia Ochrony Środowiska 
„Projekt2000” sporządziła Opracowanie ekofizjograficzne.   

Uwarunkowania ekofizjograficzne obszaru projektu planu 

o W granicach obszaru opracowania, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie  
nie występują osuwiska oraz obszary predysponowane do występowania 
ruchów masowych. 

o Przedmiotowy teren obejmuje przede wszystkim tereny o dominującej funkcji 
rolniczej. W granicach obszaru występują ekosystemy związane z 
krajobrazem rolniczym: pola oraz pastwiska porozcinane siecią dróg. Istotnym 
elementem przyrodniczym w granicach objętych projektem planu są drobne 
kompleksy leśne, oczka wodne oraz ciek bez nazwy. 

o W granicach obszaru opracowania występuje fragment Przywidzkiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu – w północnej części i obejmuje zwarty 
kompleks leśny – teren ten należy wykluczyć z lokalizacji nowego 
zainwestowania, poza niezbędnymi dla rozwoju sieciami infrastruktury 
technicznej. 

o Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 w stosunku do obszaru 
objętego projektem planu jest obszar: Przywidz PLH220025 specjalny obszar 
ochrony siedlisk, którego fragment znajduje się w granicy obszaru projektu 
planu. Obszar jest zlokalizowany po północno-wschodniej stronie granicy 
projektu planu. W bardzo bliskiej odległości występują ponadto obszary PLH: 
Szumleś, Głazy i Zielenina. 

o Sąsiedztwo z obszarami objętymi ochroną przyrody powoduje bardzo 
specyficzne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej.  

o W związku z planowanym zagospodarowaniem obszaru w sprawie, którego 
przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – umożliwienie lokalizacji turbin wiatrowych, na etapie 
potwierdzania lokalizacji konieczne jest przeprowadzenie monitoringu 
przedrealizacyjnego oddziaływania na ptaki i nietoperze, w celu określenia 
prognozowanego oddziaływania na awifaunę i chiropterofaunę, i związanych  
z tym możliwości lokalizacji turbin na przedmiotowym obszarze. 

o Na terenie obszaru objętego projektem planu, w tym w jego pobliżu  
i w granicach, brak jest istotnych źródeł uciążliwości aerosanitarnych, 
akustycznych oraz promieniowania elektromagnetycznego, co jest związane  
z rolniczym charakterem gospodarki. 

o W sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu zlokalizowane są tereny 
zabudowy Piekła Górnego. W związku z tym projektowane zagospodarowanie 
terenu powinno uwzględniać zabezpieczenie tych obszarów przed 
negatywnym oddziaływaniem zwłaszcza w zakresie klimatu akustycznego, 
aerosanitarnego  
a także zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed 
zanieczyszczeniami. 
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o Przedmiotowy teren obejmuje przede wszystkim tereny rolne i tereny 
zabudowy wiejskiej, są to, więc tereny przekształcone antropogenicznie. 
Najbardziej przekształcone są tereny wokół miejscowości i wzdłuż dróg – 
możliwość wystąpienia zanieczyszczenia. Odporność przedmiotowego terenu 
na degradację jest stosunkowo niska. 

o Obszar w sprawie, którego przystąpiono do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest na terenach  
o umiarkowanych wartościach kulturowo – krajobrazowych. 

Wprowadzenie obszarów, na których możliwa jest lokalizacja elektrowni 
wiatrowych było poprzedzone analizami lokalizacyjnymi, przeprowadzonymi 
zgodnie z zapisami zmiany studium dotyczącymi warunków lokalizacji farm 
wiatrowych, zespołów wiatraków i pojedynczych siłowni. 

Tereny wyznaczone pod lokalizacje farm wiatrowych na terenie Przywidz w 
Studium należy ocenić, jako korzystne dla realizacji farm wiatrowych, 
niepowodujące zarówno znaczących konfliktów ekologicznych oraz znaczących 
konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym.  

W zakresie oddziaływania na środowisko w wypadku farmy wiatrowej występują 
dwie płaszczyzny relacji przedsięwzięcie-środowisko wynikające z procesu 
realizacji (budowy, uzbrojenia terenu) oraz z funkcjonowania projektowanych 
urządzeń.  

W odniesieniu do środowiska przyrodniczego wpływ planowanych inwestycji 
możemy podzielić na dwa zakresy oddziaływań: na świat zwierząt, gdzie 
najważniejszym w wypadku farmy wiatrowej jest oddziaływanie na ornitofaunę 
oraz na świat roślin. 

W szerszym założeniu projektowane inwestycje związane są z programem 
rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, w tym wykorzystujących energię 
wiatru, którego realizacja jest niezbędna, ze względu na konieczność wypełnienia 
zobowiązań ekologicznych Polski, a zwłaszcza dostosowania się do ostrych 
wymagań dyrektyw unijnych. 

2.2.3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 

W dniu 26 października 2009 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą  
Nr 1004/XXXIX/03 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego. Zgodnie z ustaleniami planu województwo pomorskie, jest jednym  
z nielicznych województw posiadających duże zasoby różnych źródeł energii 
odnawialnej – wiatru, słońca, biomasy i wód geotermalnych (głównie 
niskotemperaturowych). Udział energii odnawialnej w produkcji energii cieplnej jest 
niewielki (ok. 5%), jednak według szacunków istniejące zasoby pozwalają na 
zaspokojenie ok. 25% perspektywicznego zapotrzebowania. 

Jednym z kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa jest 
podniesienie gospodarczej atrakcyjności przestrzeni przez planistyczne i 
infrastrukturalne przygotowanie przez gminy terenów inwestycyjnych: na obszarach o 
dobrych warunkach klimatycznych oraz hydrologicznych wyznaczenie terenów pod 
lokalizację źródeł energii odnawialnej, np.: parków wiatrowych czy elektrowni 
wodnych. 

W rozdziale Gospodarka energetyczna zaprezentowano następujące 
uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych: 
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W województwie pomorskim panują wybitnie korzystne warunki wietrzne do 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wiązać się to może z ryzykiem wystąpienia sytuacji 
konfliktowych, wynikających z bliskiego sąsiedztwa form ochrony przyrody, ochrony 
krajobrazu i zabytków, a także z istniejącego zagospodarowania (przede wszystkim 
osadnictwa). Istotnym uwarunkowaniem rozwoju energetyki wiatrowej będzie 
możliwość odbioru wytworzonej energii przez system elektroenergetyczny; 
prognozowane ilości energii z tych źródeł będą wymagały budowy nowych głównych 
punktów zasilających (15/110 kV), linii elektroenergetycznych 110 i 15 kV oraz 
modernizacji istniejących. 

Uwzględniać należy obowiązujące przepisy prawa w szczególności: 

 obszary objęte ochroną przyrody, w formie: parków narodowych i ich otulin, 
rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i ich 
otulin, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych; 

 projektowane obszary chronione, w tym wytypowane w ramach tworzenia 
Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000; 

 obszary tworzące osnowę ekologiczną województwa – korytarze ekologiczne; 

 tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: 
pomników historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz 
założeń zamkowych, parkowo-pałacowych i parkowo-dworskich; 

 tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania. 

Przy planowaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych uwzględnia się również lokalizację  
i sąsiedztwo: 

 terenów zabudowy mieszkaniowej oraz aktywnego wypoczynku; 

 dróg o nawierzchni utwardzonej i linie kolejowe; 

 linii elektroenergetyczne; 

 lasów oraz akweny i cieki wodne; 

 pasów technicznych i ochronnych brzegów morskich; 

 innych farm wiatrowych. 

Lokalizacje elektrowni wiatrowych muszą uwzględniać możliwości przesyłu 
wyprodukowanej energii, uwzględniając oddziaływanie linii elektroenergetycznych  
na komponenty środowiska. 
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Rys. 3  Położenie obszaru projektu planu na tle fragmentu Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego – ograniczenia możliwości 
lokalizacji elektrowni wiatrowych  

 

Obszar objęty projektem planu jest położony poza obszarami, na których obowiązuje 
zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, zgodnie z Planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się obszary, na których mogą być wprowadzone zakazy lokalizacji turbin – prawne 
formy ochrony przyrody.  

Zgodnie z ustaleniami projektu planu tereny przeznaczone pod lokalizację siłowni  
są zlokalizowane poza obszarami, na których obowiązuje zakaz lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, a także poza obszarami, na których mogą być wprowadzone zakazy 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
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2.2.4 Ocena zgodności ustaleń projektu zmiany planu z przepisami prawa 
miejscowego ustalonymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego 
uchwałą nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

Na terenie przedmiotowego projektu planu w jego północnej części znajduje się 
fragment Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – kompleks leśny 
położony po północnej stronie drogi powiatowej - ul. Sportowej, w granicach którego 
obowiązują ustalenia Uchwały nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

Zgodnie z ustaleniami uchwały nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim w zakresie 
czynnej ochrony ekosystemów leśnych podejmuje się następujące działania 
(wybrane): 

 utrzymanie spójności przestrzennej i trwałości ekosystemów leśnych poprzez 
ograniczanie ich fragmentacji, zwłaszcza wzdłuż korytarzy ekologicznych rangi 
ponadregionalnej i regionalnej oraz przeznaczania na cele nieleśne, oraz 
niedopuszczanie do przeeksploatowania ich zasobów; 

 zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, sprzyjanie 
tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej, 
wprowadzanie zalesień w szczególności na takich terenach, gdzie  
z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe np. korytarze 
ekologiczne; 

 wspieranie procesów naturalnego odnowienia o składzie i strukturze 
odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie jest to możliwe - używanie do odnowień 
gatunków właściwych siedliskowo z materiału miejscowego pochodzenia; 

 zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie stref 
ekotonowych z tych gatunków; 

 pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew 
dziuplastych, części obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu; 

 zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 
śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 
napiaskowych; niedopuszczanie do ich uproduktywnienia i sukcesji; 

 ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  
w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo 
(stanowiska roślin, zwierząt, grzybów rzadkich, chronionych itp. oraz pozostałości 
naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu ochrony 
przyrody o objęcie ich ochroną; 

 opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz restytucji gatunków 
rzadkich i zagrożonych; 

 wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych 
winno odbywać się w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne (zintegrowane  
i komplementarne ze szlakami turystycznymi, o których mowa w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego) oraz istniejące  
i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury 
turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 
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Na obszarach chronionego krajobrazu obowiązują następujące zakazy (wybrane): 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraztarlisk, łożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanychz racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 
199, poz. 1227 ze zm.); 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, 
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

Zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
są zgodne z ustaleniami uchwały nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim:  

 Obszary wyznaczone pod lokalizację siłowni wiatrowych są położone poza 
granicami Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

 Kompleks leśny objęty ochroną – będący w granicach Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu został zgodnie z ustaleniami planu zachowany, jako 
teren elementarny ZL.1. 

Zgodnie z § 9 projektu planu zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  

1. Część obszaru planu (teren ZL.1) położona jest w Przywidzkim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy odrębne.  

1a.Część obszaru planu (teren R.5) położona jest w obszarze Natura 2000 
„Przywidz” PLH220025, dla którego obowiązują przepisy odrębne. 

2. Obszar planu położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 116 „Zbiornik międzymorenowy Gołębiewo”. Dla GZWP nr 116 
sporządzono dokumentację hydrogeologiczną, która została przyjęta przez 
Ministra Środowiska. Zgodnie z Dokumentacją ze względu na dobrą izolację 
zbiornika od wpływów powierzchniowych, przy aktualnym stanie eksploatacji, 
nie jest konieczne wyznaczanie stref ochronnych. 

3. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić 
źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować 
takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

4. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 
warunków klimatycznych, cech podłoża gruntowego i gatunków rodzimych. 
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5. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz realizacji ogrodzeń z 
podmurówką, w celu umożliwienia migracji płazów dla zachowania powiązań 
ekologicznych i przyrodniczych, ustala się wysokość dolnej krawędzi 
ogrodzenia od poziomu terenu na 15 cm. 

6. Ustala się ochronę urządzeń melioracji szczegółowych – zgodnie z prawem 
wodnym. Plan dopuszcza przeprowadzenie przez tereny istniejących rowów 
otwartych i drenaży dróg wewnętrznych - jako zagospodarowania 
tymczasowego (na okres budowy elektrowni wiatrowych) pod warunkiem 
utrzymania stałego przepływu wód. 

7. Ustala się granicę strefy ochronnej elektrowni wiatrowych związanej z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu w 
związku z dopuszczonymi poziomami hałasu w środowisku, zgodnie z 
przepisami odrębnymi ustala się zakaz lokalizacji terenów szpitali, terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze 
stałym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów 
zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, terenów 
mieszkaniowo – usługowych – zgodnie z rysunkiem planu. 

8. Po zakończeniu budowy zespołu elektrowni wiatrowej nakazuje się 
rekultywację terenów zagospodarowanych funkcją tymczasową, w zakresie 
niezbędnym do realizacji funkcji podstawowego przeznaczenia terenów. 

9. Ustala się zachowanie i ochronę istniejących zbiorników wodnych. 

10. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i 
stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących objętych ochroną: 
roślin, zwierząt, grzybów. 

 

3. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA  

3.1. Obszar objęty projektem planu1   

Położenie geograficzne  

Obszar, w sprawie którego przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów geodezyjnych Piekło 
Górne, Borowina i Kierzkowo jest położony w gminie Przywidz, w powiecie gdańskim 
w województwie pomorskim. 

Przedmiotowy teren położony jest w centralnej części gminy Przywidz na południowy 
wschód od jeziora Przywidzkiego, w odległości ok. 2 km od zabudowań miejscowości 

                                            
1
 Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz” - tom I, 2004r. (Biuro Planowania Przestrzennego 
w Gdańsku) oraz „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy 
Przywidz na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”, Gdańsk, 2004 (Biuro 
Projektów i Wdrożeń Proekologicznych Proeko), Program ochrony środowiska dla gminy Przywidz na 
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, Przywidz, wrzesień 2012 (Biuro Projektowe Abrys 
Technika Sp. z o.o.) 
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Przywidz. Obszar opracowania obejmuje głównie tereny rolne i leśne położone 
pomiędzy miejscowościami Trzepowo, Borowina, Sucha Huta i Kierzkowo. 

  

 

Rys. 4 Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej 

 

W podziale na regiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego) obszar 
opracowania, podobnie jak cała gmina Przywidz położone są w podprowincji 
Pojezierza Południowobałtyckiego w centralnej części makroregionu Pojezierza 
Wschodniopomorskiego. Cały obszar należy do mezoregionu Pojezierza 
Kaszubskiego. 
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Rys. 5   Położenie wsi Piekło Górne w Gminie Przywidz na tle podziału 
fizycznogeograficznego wg J. Kondrackiego 

Warunki klimatyczne  

Obszar gminy Przywidz należy do dzielnicy pomorskiej według regionizacji 
klimatyczno - rolniczej R. Gumińskiego. Warunki klimatyczne obszaru opracowania 
charakteryzują się znaczną zmiennością warunków pogodowych, co jest wynikiem 
ścierania się wpływu klimatu morskiego i kontynentalnego.  Warunki termiczne 
panujące na terenie gminy są w porównaniu do warunków reszty województwa 
najbardziej surowe. Lata bywają chłodne, a zimy ciepłe. Średnia roczna temperatura 
wynosi około 6,50C. W okolicach Przywidza najcieplejszym miesiącem jest lipiec  
ze średnią temperaturą ok. 16,50C, a najchłodniejszym miesiącem – luty, ze średnią 
temperaturą ok. -3,90C. Okres wegetacyjny wynosi 180 – 200 dni i rozpoczyna się  
w II lub III dekadzie kwietnia.  

Roczne średnie sumy opadów wynoszą 630 mm. W rozkładzie rocznym 
przeważająca suma opadów występuje w miesiącach letnich, czyli od czerwca  
do września. Najniższe sumy opadów przypadają na miesiące zimowe. Pokrywa 
śnieżna zalega przez 30 do 111 dni. Przeciętny czas trwania okresu bez 
przymrozków wynosi ok. 174 dni w roku.  

W skali roku przeważają wiatry z sektora zachodniego (przewaga wiatrów 
południowo-zachodnich oraz zachodnich). W półroczu ciepłym (wiosna, lato) 
dominują wiatry północne oraz północno-wschodnie, natomiast w półroczu chłodnym 
(jesień, zima) zauważalna jest przewaga wiatrów południowych i południowo-
wschodnich, co jest związane z oddziaływaniem Morza Bałtyckiego. Ponadto  
ze względu na znaczny procent powierzchni zalesionych, gmina Przywidz 
charakteryzuje się słabymi wiatrami, których prędkość nie przekracza 2,0 m/sek. 

Ukształtowanie powierzchni 

W obrębie gminy Przywidz wysoczyzna morenowa determinuje charakter terenu. 
Jest ona rozcięta dwiema rynnami polodowcowymi na dwa podstawowe płaty. 
Pierwsza z rynien, dłuższa i lepiej wykształcona przebiega przez centralną część 
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gminy w kierunku NE-SW, natomiast druga biegnie również przez centralną część 
gminy w kierunku W-E. Pierwszy z płatów leży na zachód i północny-zachód od 
Doliny Reknicy (Wysoczyzna Skrzeszewsko-Grabowska) oraz między Doliną 
Reknicy a Rynną Przywidzką (Wysoczyzna Mierzeszyńsko-Wysińska). Średnia 
wysokość obu wysoczyzn waha się między 220-240 m n.p.m. Drugi płat znajduje się 
na północ i południe od Jeziora Przywidzkiego i jest tworzony przez wzniesienia 
wysoczyzny czołowomorenowej (moreny przywidzkie). Średnia wysokość waha  
się między 250-260 m n.p.m. a najwyższy punkt znajduje się między Przywidzem  
a Hutą Górną o wysokości 274 m n.p.m.     

W granicach obszaru opracowania rzeźba terenu jest nieznacznie zróżnicowana. 
Obszar położony jest głównie na wysokości 208-225 m n.p.m. Średnio różnice 
wysokości sięgają ok. 20-30 m. Teren cechuje się licznymi zagłębieniami w okolicy 
lokalnego cieku i wzniesieniami. Najwyżej położony obszar (przekraczający 225 m 
n.p.m.) znajduje się na centralnej części sołectwa, natomiast najniżej położony  
w dolinie cieku w okolicach miejscowości Trzepowo 187 m.   

Budowa geologiczna i zasoby geologiczne  

Obszar opracowania nie odbiega pod względem budowy geologicznej  
od pozostałych obszarów gminy Przywidz. Charakteryzuje go zmienna budowa 
geologiczną i morfometryczna. Na ukształtowanie rzeźby terenu główny wpływ miały 
zlodowacenie północnopolskie fazy pomorskiej, działalność wód roztopowych oraz 
erozyjno-akumulacyjna działalność rzek w holocenie. Ukształtowanie terenu jest 
typowe dla strefy pojezierzy, związanego z działalnością ostatniego zlodowacenia. 
Teren jest położony na wysokości oscylującej między 160 a ok. 260 m n.p.m. 

Teren opracowania stanowi przede wszystkim pagórkowaty obszar wysoczyzny 
morenowej z licznymi zagłębieniami międzymorenowymi, a także licznymi, małymi 
zagłębieniami wytopiskowymi. W obrębie zaznacza się wyraźne niewielki ciąg doliny 
o pochodzeniu subglacjalnym odprowadzający wody do rzeki Wietcisy. Towarzyszą 
mu niewielkie naturalne zbiorniki wodne. Dolina Wietcisy związana jest z rynną  
o kierunku wschód-zachód (rynna Jeziora Przywidzkiego). W obrębie moreny jej 
wcięcia erozyjne sięgają nawet 40 metrów głębokości. Średnio spadki osiągają 
wielkość 8%, dochodząc nawet do 12%. 

Do rynny przywidzkiej przylegają zgrupowania przywidzkich moren czołowych, na ich 
styku różnice wysokości sięgają 50 m. 

Osady plejstocenu zbudowane są przez piaski i żwiry akumulacji lodowcowej z 
głazami gliny zwałowej oraz przez piaski i żwiry wodnolodowcowe. 

Miąższość osadów czwartorzędowych dochodzi do 200 m i więcej. Kształtują je 
głównie gliny zwałowe poprzedzielane piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. 
Wzgórza moreny czołowej zbudowane są z piasków, żwirów lodowcowych z głazami 
oraz z gliny zwałowej. 

W dolinach cieków a także w rynnach i zagłębieniach wytopiskowych występują 
utwory holoceńskie reprezentowane przez namuły, torfy, piaski oraz żwiry rzeczne, 
których miąższość jest mniejsza niż miąższość pokrywy czwartorzędowej. 

Wody powierzchniowe  

Obszar w pobliżu Piekła Górnego związany jest z ogólnym układem hydrologicznym 
gminy Przywidz. Przez gminę przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy zlewnią 
Raduni i dorzecza Wierzycy. Północna część gminy leży w zlewni rzeki Motławy, jest 
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odwadniana przez Reknicę (dopływ Raduni) oraz przez Kłodawę (niewielki wschodni 
obszar gminy), natomiast południowa część leży w zlewni Wierzycy i odwadniana jest 
rzeką Wietcisą (zachodnia i centralna część gminy) oraz dopływami rzeki Rutkownicy 
(południowo-wschodni fragment gminy), znajdującej się poza granicami gminy.  

Na terenie Piekła Górnego występują liczne naturalne zbiorniki wodne w postaci 
niewielkich jezior i polodowcowych oczek wytopiskowych. Część z nich położona jest 
w obniżeniu lokalnego cieku odprowadzającego wody do rzeki Wietcisy. 

Rzeka Wietcisa wypływa z Jeziora Przywidzkiego w kierunku południowo-zachodnim. 
W górnym biegu wykorzystuje rynnę Przywidzką by w okolicach miejscowości 
Szumleś Królewski opuścić teren gminy w kierunku południowo-zachodnim.  

Wody podziemne2  

Obszar gminy Przywidz charakteryzuje duży potencjał wodny. Północna część gminy 
znajduje się w obrębie GZWP Nr 111 „Zbiornik Subniecki Gdańskiej” a południowo-
wschodnia w zasięgu GZWP Nr 116 „Zbiornik Miedzymorenowy Gołębiewo”.  

GZWP Nr 111 znajduje się w utworach mezozoiku (subniecka kredowa). 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjno-regionalne wynoszą 4500 m3/h. Dla zbiornika 
została opracowana Dokumentacja hydrogeologiczna z 1996 r., zgodnie z którą przy 
aktualnym stanie eksploatacji naturalne warunki ochrony są wystarczające i nie ma 
konieczności wyznaczania stref ochronnych. 

Dla zbiornika międzymorenowego Gołębiewo wykonano Dokumentację 
hydrogeologiczną zatwierdzoną przez MOŚZNiL decyzją DG kdh/BJK/489-6106a/98 
z dnia 04.12.1998 r. Zbiornik jest zbudowany z utworów porowych formacji 
czwartorzędowej i obejmuje wody pierwszego międzymorenowego poziomu 
wodonośnego. Powierzchnia zbiornika wynosi 170 km2, dla której wydzielono strefę 
ochronną o powierzchni 53,8 km2, w tym obszar o zaostrzonych rygorach o 
powierzchni 7,4 km2. Najwyższe rzędne zwierciadła wód podziemnych na obszarze 
gminy występują w jej północnej, środkowej i północno-zachodniej części i wynoszą 
180 m. n.p.m. Zbiornik w 95% jest zasilany przez infiltrację opadów atmosferycznych 
w 4% przez dopływ rzeki i w jednym procencie przez dopływ boczny. Zasoby 
odnawialne zbiornika zostały ustalone na 1730 m3/h, zasoby dyspozycyjne na 1040 
m3/h, a średnią głębokość ujęć przyjęto – 100 m. 

                                            
2 Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie „Analiza oddziaływania na środowisko 

projektu „Planu gospodarki odpadami gminy Przywidz..”, proeko, Gdańsk, 2004 oraz 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz”); 
Program ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, 
Przywidz, wrzesień 2012 (Biuro Projektowe Abrys Technika Sp. z o.o.) 
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Rys. 6 Położenie gminy Przywidz na tle zbiorników wód podziemnych województwa 
pomorskiego (źródło: http://www.pgi.gda.pl/gzwp/12-gzwp/91-gzwp-
pomorskie) 

Gleby  

Pokrywę glebową na terenie Piekła Górnego podobnie jak na terenie gminy stanowią 
utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, głównie są to osady piaszczysto-
gliniaste, gliniasto-piaszczyste i piaszczyste. U podnóży wzniesień zalegają osady 
denudacyjne, natomiast w obniżeniach wytopiskowych oraz rynnach wytworzyły się 
namyły grunty organiczne i piaski.  

Kompleks gleb żytnich dobrych (48% powierzchni gruntów ornych) i średnich (42% 
powierzchni gruntów ornych) jest na terenie gminy dominującym kompleksem 
przydatności rolniczej gruntów ornych. Znacznie mniejszy procent powierzchni terenu 
gminy zajmują kompleks gleb żytnio-łubinowy (6% powierzchni gruntów ornych), 
pszenno-żytni oraz pszenny (które łącznie zajmują zaledwie 4% powierzchni gruntów 
ornych). 

Na obszarze gminy występują gleby piaszczyste głęboko podścielone gliną, gdzie 
występuje utrudniony podsięk wód gruntowych. Grunty orne pojawiają się przede 
wszystkim na wyniesieniach  terenu. Największą powierzchnię zajmują grunty orne 
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klasy bonitacyjnej zaliczanej do klasy IVb oraz IVa, stanowiące łącznie około 59,14 % 
powierzchni gruntów ornych, podczas gdy grunty klasy IIIb zajmują zaledwie 0,69%.  

Użytki zielone III klasy bonitacyjnej zajmują niewielką powierzchnię gminy.  

Wśród gleb występujących na obszarze gminy Przywidz przeważają gleby brunatne 
wyługowane, brunatne kwaśne i pseudobielicowe. Gleby cechują się niskim stopniem 
wysycenia zasadami, średnim stopniem kultury oraz dużą zmiennością uwilgocenia  
i budowy. Wierzchowiny morenowe są wykorzystywane rolniczo. Kompleksy leśne  
o większym zagęszczeniu i powierzchni występują w północnej części gminy w 
obrębie Wysoczyzny Skrzeszewsko-Garbowskiej i Wysoczyzny Kolbudzko-
Przywidzkiej, w rejonie jeziora Przywidzkiego oraz w południowo-wschodniej części 
gminy między wsiami Kierzkowo, Sucha Huta oraz Olszanka. 

Złoża surowców mineralnych 

W granicach gminy Przywidz znajdują się złoża surowców mineralnych: kruszywa 
naturalnego (Miłowo, Miłowo I i Marszewo) oraz surowców ilastych ceramiki 
budowlanej (Pustkowo). 

W granicach obszaru opracowania brak jest złóż surowców mineralnych, najbliżej 
zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego Miłowo I złoże piasków budowlanych, 
eksploatowane okresowo. 

Obszary zagrożeń środowiskowych 

W granicach obszaru opracowania nie występują udokumentowane osuwiska oraz 
obszary predysponowane do występowania ruchów masowych a także tereny 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi ani tereny zagrożone podtopieniami. 

Uwarunkowania przyrodnicze – obszary objęte formami ochrony przyrody 

Charakterystyczną cechą tego terenu jest dominacja krajobrazu rolniczego. Wiąże 
się to z występowaniem rozległych obszarów antropogenicznych upraw rolnych, 
którym mogą towarzyszyć elementy roślinności naturalnej w postaci zbiorowisk 
segetalnych. W krajobrazie pól wyodrębniają się obszary, na których zaprzestano 
upraw, stopniowo zarastające brzozą i sosną w kolejnych fazach naturalnej sukcesji 
roślinności. 

Inne zbiorowiska nieleśne, reprezentowane są głównie przez eutroficzne łąki wilgotne 
(rdestowo-ostrożeniowe), różnorodne zbiorowiska szuwarowe i turzycowiska w 
dolinach rzecznych oraz zbiorowiska roślinności wodnej i przybrzeżnej zbiorników o 
różnej wielkości. 

Wśród zbiorowisk leśnych przeważają zróżnicowane postaci acidofilnego 
pomorskiego lasu bukowo-dębowego, którego płaty dominują w obrębie 
największego kompleksu leśnego położonego we wschodniej części sołectwa Piekło 
Górne. Sąsiadują z nimi niewielkie fragmenty kwaśnej buczyny niżowej w granicy 
rynny rzeki Wietcisy. 

Płaty olsów rozwinięte są w postaci enklaw w obrębie innych lasów liściastych, w 
najniżej położonych nieckach i zagłębieniach, w miejscach w których woda utrzymuje 
się na powierzchni gruntu długo lub przez cały rok. 

Łęgi jesionowo-olszowe występują na niewielkich powierzchniach. Wiążą się z 
siedliskami hydrogenicznymi o powolnym przepływie i niższym poziomie wód 
gruntowych, a ich podłożem są niemal wyłącznie murszejące torfy niskie.  
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Formy prawnej ochrony przyrody i ochrona gatunkowa roślin i zwierząt  

Przyrodnicze obszary chronione zajmują na terenie gminy Przywidz znaczną część 
jej powierzchni. Należą do nich: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, 
Rezerwat Przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”, 11 pomników przyrody oraz 
specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH): Przywidz PLH 220025, Pomlewo 
PLH220092, Huta Dolna PLH220089.   

W granicach obszaru objętego projektem planu znajdują się fragment Przywidzkiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz fragment obszaru Natura 2000 PLH220025 
Przywidz. Ponadto w sąsiedztwie obszaru znajdują się liczne Specjalne Obszary 
Ochrony Siedlisk (najbliżej: Guzy, Szumleś, Dolina Środkowej Wietcisy oraz 
Zielenina – do 3,2 km). 

 

 
Rys. 5 Orientacyjny układ form ochrony przyrody w otoczeniu obszaru objętego 

opracowaniem ekofizjograficznym dla terenu Piekła Górnego  
(źródło http://geoserwis.gdos.gov.pl - zmienione) 

 

Tab.1 Orientacyjne odległości form ochrony przyrody od granic obszaru projektu 
planu (do 10 km) 

Forma ochrony przyrody Nazwa 
Odległość  
[km] 

Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Przywidz 3,07 

Park Krajobrazowy Kaszubski Park Krajobrazowy 8,39 

Obszary Chronionego 
Krajobrazu 

Przywidzki OChK 
w granicach obszaru 
projektu planu 

OChK Doliny Wietcisy 3,18  

Specjalne Obszary 
Ochrony Siedlisk 

PLH 220025 „Przywidz” 
w granicach obszaru 
projektu planu 

PLH 220068 Guzy 1,10 
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Forma ochrony przyrody Nazwa 
Odległość  
[km] 

PLH 220086 Szumleś 2,13 

PLH 220009 Dolina Środkowej 
Wietcisy 

3,18 

PLH 220065 Zielenina 3,18 

PLH 220089 Huta Dolna 5,64 

PLH 220092 Pomlewo 6,33 

PLH 220101 Szczodrowo 6,52 

PLH 220074 Lubieszynek 6,90 

PLH 220091 Piotrowo 8,46 

PLH 220095 Uroczyska Pojezierza 
Kaszubskiego 

9,99 

 

Rezerwat przyrody 

Rezerwat przyrody - “Wyspa na Jeziorze Przywidz”, utworzony Zarządzeniem 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 50 z dnia 11 marca 1954 r. (M. P. Nr 
A-30/54 p.445). Jest to rezerwat krajobrazowy, utworzony w celu zachowania 
względów dydaktycznych i społecznych malowniczo położonej wyspy porośniętej 
lasem bukowo-dębowym posiadającym cechy zespołu naturalnego. Położenie 
rezerwatu nie wpływa na teren objęty projektem planu. 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje około 61% całej powierzchni 
gminy - utworzony Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego  
z dn. 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 nr 27 poz. 139, Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2005 nr 29 poz. 585). Obszar obejmuje teren wzdłuż rzeki Reknicy  
i Wietcisy i zajmuje powierzchnię 10 888 ha. Obszar charakteryzuje się 
urozmaiconym ukształtowaniem terenu: głębokie rynny, wzniesienia denno  
i czołowomorenowe. Ponadto OChK cechuje się znaczną lesistością (buczyna, 
miejscami dąbrowa) i jeziornością. Najwartościowszym przyrodniczo obszarem 
Przywidzkiego OChK są okolice jeziora Przywidzkiego. 

Zgodnie z Uchwałą nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  
w województwie pomorskim dla terenów OCHK wprowadzone zostały ustalenia 
dotyczące ochrony zasobów leśnych, wodnych oraz lądowych mające wpływ na 
zasady zagospodarowania terenów  

Obszary Natura 2000 

Najbliżej obszaru projektu planu (do 3,2 km) znajdują się PLH 220025 Przywidz, PLH 
22065 Gruzy, PLH 220086 Szumleś oraz PLH 220009 Dolina Środkowej Wietcisy, 
oraz PLH 220065 Zielenina. 

Najbliższe Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków są zlokalizowane w minimalnej 
odległości ok. 20 km (PLB 220009 Bory Tucholskie). 

PLH220025 Przywidz obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem 
Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z otaczającymi lasami, w których dominują 
buczyny i kwaśne dąbrowy. Obszar obejmuje płaty cennych siedlisk leśnych, 
zwłaszcza buczyn, bogactwo flory i fauny, z szeregiem rzadkich i chronionych 
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gatunków, w tym - obecnością stanowisk strzebli błotnej. Gatunek ten występuje w 
kilku niedużych zbiornikach, które powinny dać szanse dalszego występowania tej 
ryby. 

PLH 220068 Guzy chroni jeden typ siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Jest to jednocześnie ważne siedliska fauny – strzebla błotna Phoxinus 
percnurus. W graniach obszaru występują: szereg zagłębień, w których są obecne 
małe zbiorniki wodne, las – głównie zalesienia na gruntach porolnych, stanowiska 
strzebli błotnej Eupallasella perenurus. 

PLH 220086 Szumleś obejmuje teren o rolniczym charakterze, w jego granicach 
występują liczne małe zagłębienia terenu zajęte przez torfowiska lub drobne oczka 
wodne i doły po eksploatacji torfu, stanowiska strzebli błotnej Eupallasella perenurus 
oraz pływaka szerokobrzeżka Dytiscus latissimus, dwa jeziora położone w rynnie  
o zboczach zajętych głównie przez kwaśną buczynę, niewielki ciek – dopływ 
Wietcisy, nad którym występuje łęg jesionowo-olszowy oraz ekstensywnie 
użytkowane łąki wśród pól i ugorów, sterty kamieni polodowcowych z cennymi 
porostami epilitycznymi przy drogach. Obszar chroni 7 typów siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to jednocześnie ważne siedliska fauny, niezwykle tu 
bogatej.  

PLH 220065 Zielenina obejmuje teren o urozmaiconej rzeźbie, przecięty 
fragmentem doliny Rutkownicy. W granicach obszaru występują: zagłębienia zajęte 
przez oczka wodne stanowiące dawne wyrobiska po pozyskiwaniu torfu, stanowiska 
strzebli błotnej, pastwiska i pola oraz fragment kompleksu leśnego z siedliskami 
buczyny żyznej i kwaśnej i miejscami grądu subatlantyckiego. SOO chroni cztery typy 
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które są jednocześnie ważnymi 
siedliskami fauny – miedzy innymi strzebli błotnej Phoxinus percnurus.  

PLH 220009 Dolina Środkowej Wietcisy obejmuje środkowy odcinek doliny rzeki 
Wietcisy, charakteryzujący się dużym spadkiem (ok. 30 m) i znacznymi różnicami w 
wysokości względnej między dnem doliny a otaczającymi ja kulminacjami terenu. 
Dno doliny jest porośnięte przez wilgotne łąki oraz lasy łęgowe. Zbocze doliny 
zajmują głównie lasy grądowe, u ich podnóży występują liczne wysięki wód. Obszar 
chroni 6 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących 
łącznie ponad 25 % powierzchni. Na obszarze dominują dobrze zachowane łęgi 
olszowe w kompleksie ze zbiorowiskami źródliskowymi i łąkowymi.  

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Przywidz ustanowiono 11 pomników przyrody - 7 pojedynczych 
egzemplarzy okazałych gatunków drzew, 2 grupy drzew oraz dwa głazy narzutowe. 

Najbliżej obszaru opracowania zlokalizowane są pomniku przyrody nr 2001 w okolicy 
miejscowości Piekło Górne, 702 w okolicy miejscowości Kierzkowo i 701 w pobliżu 
miejscowości Gromadzin.  
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Tab.2 Charakterystyka oraz lokalizacja pomników przyrody (opracowana na 
podstawie Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przywidz oraz Centralnego Rejestru Form Ochrony 
Przyrody: http://rop.mos.gov.pl)  

Lp. 
Nr rejestru 
Woj. Kon. 
Przyrody 

Obiekt/ 
gatunek 

Obwód   
pnia [m]/ 

wysokość [m] 
Położenie 

Akt powołujący, 
organ tworzący 

1 2001 
głaz 

narzutowy 
10,50/1,20 

Nadleśnictwo 
Kolbudy, 
Leśnictwo 

Trzepowo w 
oddz. 236i 

Rozporządzenie Woj. 
Pom. Nr 13/07 z dn. 

23 kwietnia 2007 (Dz. 
Urz. Woj. Pom. Z 

dnia 9 maja 2007 Nr 
91 poz 1434) 

2 702 
klon 

pospolity 

3,60/ 17  

(ok. 220 lat) 

m. Kierzkowo 
przy drodze do 

Drzewicy 

Zarządzenie Woj. 
Gd. Nr 11/89 (Dz. 
Urz. Woj. Gd. Z 
1989r. Nr 13) 

3 701 
lipa 

drobnolistna 

3,20/23  

(ok. 160 lat) 

m. Gromadzin 
były cmentarz 
ewangelicki 

Zarządzenie Woj. 
Gd. Nr 11/89 (Dz. 
Urz. Woj. Gd. Z 
1989r. Nr 13) 

 

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

Na terenie gminy Przywidz największa liczba chronionych gatunków roślin i zwierząt 
występuje na terenach lasów, w licznych śródpolnych i śródleśnych oczkach 
wodnych i torfowiskach. Ochrona gatunkowa na terenie gminy jest realizowana  
na podstawie: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012, poz. 81). 

Uwarunkowania kulturowe obszaru projektu planu 

W granicach obszaru projektu planu nie występują obiekty oraz obszary wpisane do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz objęte ochroną na podstawie przepisów 
odrębnych.  

W granicach obszaru projektu planu jest natomiast ustanowiona strefa 
archeologicznej ochrony konserwatorskiej obejmująca punkt osadnictwa datowany 
na okresy wczesnego i późnego średniowiecza. 

Uwarunkowania techniczne 

Obszar projektu planu jest częściowo uzbrojony – przez teren przebiega 
napowietrzna linia elektroenergetyczna SN.  W granicach projektu planu 
zlokalizowane są również urządzenia melioracji szczegółowych. 
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3.2. Ocena stanu i antropizacji środowiska  

Czystość powietrza atmosferycznego i przyczyn zmian jego jakości3 

Zgodnie z podziałem województwa pomorskiego dla monitoringu powietrza 
przeprowadzanego co rok przez WIOŚ w Gdańsku gmina Przywidz jest położona  
w strefie pomorskiej, w obszarze gdańskim. W 2012 r. dla strefy pomorskiej 
odnotowano przekroczenia poziomów substancji w powietrzu dla następujących 
substancji:  

 pył zawieszony PM10 (poza obszarem gminy Przywidz) – w stosunku do roku 
poprzedniego 2011 zmalała ilość stacji, gdzie stwierdzono niedotrzymanie 
standardów jakości powietrza, 

 benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 – przekroczenia odnotowano  
na wszystkich 12 stanowiskach mierzących to zanieczyszczenie. Wysokie 
stężenia benzo(a)pirenu odnotowane są w okresie grzewczym (latem spadają 
praktycznie do zera). Głównym źródłem są niskoenergetyczne paleniska 
domowe ogrzewane paliwami stałymi często złej jakości, 

 ozon – zagrożone poziomy celów długoterminowych do osiągnięcia na rok 
2020.  

Na obszarze gminy Przywidz brak jest istotnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery. 
Do głównych źródeł zanieczyszczeń należą zanieczyszczenia emisji z sektora 
ciepłowniczego i emisja niezorganizowana z transportu drogowego oraz 
indywidualnych gospodarstw domowych.  

Na terenie gminy słabo jest rozwinięta sieć cieplna, w związku z tym emisja 
powierzchniowa jest związana z emisją zanieczyszczeń ze spalania węgla 
kamiennego w lokalnych kotłowniach oraz paleniskach indywidualnych – źródło 
pyłów i sadzy. Zanieczyszczenie z sektora ciepłowniczego jest szczególnie uciążliwie 
w okresie jesienno-zimowym. Jest to uciążliwość o charakterze głównie lokalnym. 

Do czynników najbardziej obciążających klimat aerosanitarny gminy  
Przywidz należą zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa): zanieczyszczenia 
gazowe powstające w trakcie spalania paliw, pylenie powstające w wyniku tarcia  
i zużywania się elementów pojazdów i nawierzchni drogi. Głównym źródłem emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych są drogi wojewódzkie – nr 221, 226 i 233. Ilość 
emitowanych zanieczyszczeń zależy od stanu technicznego pojazdu oraz dróg.  

Na pogorszenie jakości powietrza na fragmencie obszaru gminy może też wpływać 
również oczyszczalnia ścieków oraz istnienie terenów powierzchniowej eksploatacji 
surowców mineralnych. Oczyszczalnię ścieków cechuje emisja pyłów, gazów oraz 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Natomiast niezrekultywowane dawne wyrobiska 
stanowią źródło emisji pyłów. Zasięg oddziaływania jest zależny od warunków 
pogodowych i wiatrów.   

                                            
3
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport za rok 2012, WIOŚ, 2013, 

Program ochrony środowiska dla gminy Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, 
Przywidz, wrzesień 2012 (Biuro Projektowe Abrys Technika Sp. z o.o.) 
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Natężenie hałasu komunikacyjnego i pochodzącego z innych źródeł, zmiany  
w klimacie akustycznym  

Hałas, nieodłącznie związany z działalnością człowieka, jest przyczyną degradacji 
środowiska przyrodniczego, skutkującą obniżeniem poziomu warunków życia. Na 
obszarze gminy Przywidz źródłami hałasu „zorganizowanego” są głównie:  

- środki transportu i komunikacji drogowej, poruszające się po drodze 
wojewódzkiej nr 221; 

- obiekty przemysłowe i bazy transportowe. 

Spośród wymienionych źródeł najbardziej uciążliwy jest hałas komunikacyjny. 
Według badań prowadzonych przez Państwowy Instytut Higieny, negatywne 
subiektywne wrażenia odbiorców powoduje już średnia (powyżej 52 dB) uciążliwość 
hałasu komunikacyjnego. Dla terenów zabudowy zagrodowej i (jednorodzinnej)  
– a więc wiejskich ośrodków osadniczych, dopuszczalny poziom hałasu od dróg lub 
linii kolejowych nie powinien przekraczać w porze dziennej 65 dB (61 dB), a w porze 
nocnej 56 dB (56 dB) (Dz. U. 2008 Nr 25, poz 150 z późn zm).  

Hałas przemysłowy ze względu na brak typowego przemysły w gminie ma mniejsze 
znaczenie, jednakże na terenie gminy znajdują się zakłady produkcyjno-usługowe 
(Limex, WOBET, WOD-KAn i Marol), warsztaty samochodowe i stolarnie które mogą 
być źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko o znaczeniu lokalnym. 

Na terenie gminy Przywidz nie są prowadzone pomiary natężenia hałasu  
w sąsiedztwie terenów komunikacyjnych i obiektów przemysłowych. 

Źródła wibracji i promieniowania elektromagnetycznego 

Na terenie gminy Przywidz w miejscowości Katarynki zlokalizowana jest stacja 
przekaźnikowa telefonii komórkowej. Promieniowanie stacji emitowane jest na 
dużych wysokościach i nie stanowi zagrożenia dla ludzi. („Raport o stanie środowiska 
w gminie Przywidz”). 

Przez obszar projektu planu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, 
będąca źródłem promieniowania elektromagnetycznego. 

W 2010 r. WIOŚ w Gdańsku przeprowadził pomiary monitoringowe poziomów pól 
elektromagnetycznych na terenie gminy Przywidz, w ramach pomiarów pół zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku (D.U. Nr 221, poz. 1645). Podczas monitoringu przeprowadzono pomiary 
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w środowisku, w przedziale 
częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. Średnia arytmetyczna 
zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości 3 - 3000 MHz uzyskanych dla 
punktu pomiarowego na terenie gminy Przywidz wyniosła 0,26 [V/m].  

W 2010 r. na terenie gminy Przywidz nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów wartości pól elektromagnetycznych.  
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3.3. Obszar przewidywanego znaczącego oddziaływania na 
środowisko ustaleń planu w jego otoczeniu 

Zmiany w strukturze przestrzennej są wynikiem realizacji polityki przestrzennej gminy 
oraz potrzeb jej rozwoju. W przypadku planowanego projektem planu 
zagospodarowania – umożliwienie lokalizacji turbin wiatrowych na terenach 
rolniczych gminy Przywidz główne oddziaływania będą dotyczyć oddziaływania na 
ptaki, nietoperze, klimat akustyczny terenów chronionych akustycznie (zabudowę 
mieszkaniową), nieznaczną utratę gruntów rolniczych, a także oddziaływanie na 
walory krajobrazowe.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu terenami akustycznie chronionymi są tereny mieszkaniowe.  
W związku z położeniem obszaru objętego projektem planu na terenach 
użytkowanych rolniczo, poza obszarami chronionymi akustycznie, w pewnym 
oddaleniu od zabudowań mieszkaniowych nie prognozuje się znacząco 
negatywnego oddziaływania wpływu realizacji ustaleń projektu planu na klimat 
akustyczny terenów chronionych.  

Ponadto ze względu na położenie obszarów lokalizacji turbin wiatrowych poza 
obszarami prawnych form ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000 
(najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000 nie zostały wyznaczone w celu ochrony 
ptaków oraz siedlisk nietoperzy) nie prognozuje się znacząco negatywnego 
oddziaływania wpływu realizacji ustaleń projektu planu na formy ochrony przyrody.  

Oddziaływanie realizacji ustaleń projektu planu – oddziaływanie turbin wiatrowych  
na ptaki i nietoperze obszaru projektu planu i jego otoczenia powinno zostać 
określone na podstawie przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego  
i chiropterologicznego. 

Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie ograniczająco na zagospodarowanie 
terenów w najbliższym sąsiedztwie lokalizacji turbin. W zasięgu oddziaływania 
hałasowego od turbin wiatrowych nie jest możliwa lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z poźn zmianami). Tereny rolne w otoczeniu 
zespołu turbin wiatrowych pozostaną w użytkowaniu rolniczym. 

Przewidywany obszar znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 
planu będzie tożsamy z maksymalnym zasięgiem oddziaływania hałasowego od 
turbin wiatrowych na tereny chronione akustycznie. Obszar ten będzie ograniczony 
do obszaru objętego projektem planu. Negatywne oddziaływanie od turbin 
wiatrowych (w zakresie hałasu oraz pól elektromagnetycznych) nie wykroczy poza 
obszar projektu planu.  

W projekcie planu zapisano szereg ustaleń ograniczających ewentualne negatywne 
oddziaływanie na otoczenie.  Zapisami minimalizującymi potencjalne, negatywne 
oddziaływania są między innymi zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 
współczesnej, czy też zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki 
zagospodarowania przestrzennego oraz szczególne warunki zagospodarowania 
terenów (zwłaszcza w odniesieniu do terenów elementarnych E). 
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3.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji projektowanego planu 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu prognozuje się, że teren 
pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu – tereny leśne będą nadal 
wykorzystywane w gospodarce leśnej, natomiast tereny rolne w produkcji rolniczej. 
W takim przypadku tereny rolne będą podlegać dalszemu fizycznemu i chemicznemu 
przekształceniu gleb, na skutek zabiegów agrotechnicznych i nawożenia. Ponadto 
dochodzić będzie do dalszego upraszczania szaty roślinnej.   

W przypadku odłogowania terenu rolnego, będzie on podlegał postępującym 
procesom sukcesji, w wyniku, której z czasem na teren opracowania wkroczą gatunki 
roślin i zwierząt związane z terenami sąsiadującymi – terenami zabudowanymi bądź 
terenami kompleksów leśnych. 

W związku z położeniem planowanego terenu w sąsiedztwie zabudowy wsi Piekło 
Górne, Borowina i Kierzkowo, w stosunkowo niedużej odległości od głównego 
ośrodka gminnego, jakim jest miejscowości Przywidz, a także ze względu na bliskie 
sąsiedztwo terenów atrakcyjnych turystycznie (obszar chronionego krajobrazu, 
rezerwat przyrody, jezioro Przywidzkie, tereny leśne) istnieje możliwość, że obszar 
projektu planu, bądź jego część będzie podlegał zwiększonej presji inwestycyjnej – 
wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej, w wyniku rozwoju terenów 
zabudowanych pobliskich wsi.  

Podsumowując, w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu nie prognozuje 
się powstania nowych, istotnych źródeł uciążliwości dla środowiska. Nie przewiduje 
się również istotnych zmian stanu środowiska w stosunku do sytuacji bieżącej.   
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4. ANALIZA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH 
NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, I 
KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PLANO-
WANEGO PROJEKTOWANEGO PLANU, ORAZ SPOSOBY, W 
JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA PLANU  

Wszystkie ustalenia projektu planu zgodne są z zapisami licznych aktów prawnych 
regulujących poszczególne dziedziny ochrony środowiska, a jednocześnie mających 
zastosowanie w przypadku analizowanej inwestycji. Do podstawowych aktów 
prawnych należą w tym przypadku z zakresu prawa krajowego (wybrane główne akty 
prawne): 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – Ustawa o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. 
zmianami.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 stycznia 2008, Dz. U. 2008 nr 25, 
poz. 150); 

 Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012, poz. 21); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz. U. 2009 nr 151 poz. 
1220); 

 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity – Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy Dz. U. 2004 nr 121, poz. 1266 r.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 
213 poz. 1397);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz.1206); 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 nr 165, poz. 
1359); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032); 
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 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie typów 
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. 2010 Nr 77, poz. 510); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 Nr 
49, poz. 356); 

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

Wymienione powyżej akty prawne, ich cele oraz inne problemy środowiskowe zostały 
uwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w ustaleniach do poszczególnych kart terenu (przede wszystkim w zasadach 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasadach ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego, zasadach ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej). Ich zakres i szczegółowość jest uzależniona przede 
wszystkim od przeznaczenia terenu oraz istniejących uwarunkowań środowiskowo-
kulturowych. 

Ustalenia obowiązujące w zapisach projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zgodne są również z przepisami prawa obowiązującego kraje Unii 
Europejskiej transponowanymi do przepisów krajowych. 

 

5. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH PROBLEMÓW 
OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 
OBSZARACH FORM OCHRONY PRZYRODY 

W granicach obszaru projektu planu znajdują się fragmenty dwóch form ochrony 
przyrody: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk PLH 220089 „Przywidz”. Ponadto w bliskim sąsiedztwie znajdują 
się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk PLH220068 „Guzy”, PLH220086 „Szumleś”, 
PLH220009 „Dolina Środkowej Wietcisy” i PLH220065 „Zielenina”. 

Projekt planu zakłada pozostawienie terenów w granicach form ochrony przyrody  
w dotychczasowym użytkowaniu – fragment OChK pozostawiono, jako teren lasu – 
ZL.1, natomiast fragment SOO pozostawiono w użytkowaniu rolniczym. 

Na podstawie informacji zawartych w Standardowych Formularzach Danych  
dla poszczególnych obszarów Natura 2000 znajdujących się w najbliższym 
sąsiedztwie potencjalnymi zagrożeniami są: 

 dla SOO „Przywidz”: 

dla stanowisk strzebli błotnej: ewentualne osuszanie, zasypywanie lub 
zanieczyszczenie zbiorników, w których występuje, oraz zarybianie gatunkami 
drapieżnymi.  

dla lasów: ewentualna nieprawidłowa gospodarka leśna (zwłaszcza wylesienie), 
nadmierna presja turystyczna, zanieczyszczanie.  
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dla łąk: zalesianie, osuszanie, zaniechanie użytkowania, nadmierne wykorzystanie 
dla rekreacji, ewentualna zabudowa letniskowa. 

  dla SOO „ Guzy”: 

wypłycanie się zbiorników i uleganie naturalnemu procesowi zarastania, 
intensyfikacja budownictwa letniskowego, zanieczyszczenia, rębnie i drastyczne 
zmiany gospodarki leśnej. 

 dla SOO „Szumleś”: 

zanikanie zbiorników ze stanowiskami strzebli błotnej – zasypywanie, 
zanieczyszczanie lub zarybianie gatunkami drapieżnymi, intensyfikacja gospodarki 
rolnej i leśnej, rozwój budownictwa mieszkalnego, gospodarczego, a także 
rekreacyjnego, gwałtowne zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu  
i użytkowaniu terenu. 

 dla SOO „ Zielenina”: 

niszczenie zbiorników (zasypywanie i osuszanie), naturalne zanikanie (zarastanie i 
wypłycanie), przekształcenie zbiorników w stawy rekreacyjne, zarybianie gatunkami 
ryb drapieznych oraz intensyfikacja zagospodarowania rolniczego i rekreacyjnego 
zwłaszcza z chemizacją. 

 dla SOO „Dolina Środkowej Wietcisy”: 

zmiana stosunków wodnych i intensyfikacja gospodarki. 

W przypadku fragmentu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren 
kompleksu leśnego) istniejącymi i potencjalnymi problemami ochrony środowiska 
mogą być: 

fragmentaryzacja ekosystemów leśnych, brak racjonalnej gospodarki leśnej  
i łowieckiej, nadmierna presja turystyczna, zanieczyszczanie. 

Obszar objęty projektem planu stanowi teren rolniczy, średnio przydatny 
agroekologicznie – dominują tereny rolnicze IV i V klasy bonitacyjnej a także tereny 
łąk i pastwisk V i VI klasy oraz nieużytków. Głównymi problemami z zakresu ochrony 
środowiska na terenach rolnych są zabiegi agrotechniczne polegające między innymi 
na wykorzystaniu nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin,  
a także zjawiska związane z emisją pyłów podczas prac rolnych z terenów 
niepokrytych roślinnością. Gospodarka rolna może być również źródłem emisji 
odorów np. poprzez wykorzystywanie gnojowicy, która jest także źródłem 
zanieczyszczeń pobliskich wód powierzchniowych. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu, polegających na lokalizacji turbin 
wiatrowych, na przeważającej powierzchni obszar pozostanie nadal w użytkowaniu 
rolnym.  W odniesieniu natomiast do projektowanych turbin wiatrowych głównymi, 
potencjalnymi problemami z zakresu ochrony środowiska są: zmiana klimatu 
akustycznego zabudowy mieszkaniowej poprzez wprowadzenie nowego źródła 
hałasu, zmiana walorów krajobrazowych poprzez wprowadzenie nowej dominanty 
krajobrazu, a także wpływ na awifaunę i chiropterofanę – śmiertelności w wyniku 
możliwości wystąpienia kolizji z turbinami wiatrowymi oraz zmiana lokalnych tras 
przelotów i rozmieszczenia ptaków i nietoperzy w wyniku istnienia turbin. Ponadto 
potencjalnym problemem jest również zanieczyszczenie środowiska gruntowo-
wodnego w wyniku wycieku różnych rodzajów olejów (hydraulicznych, silnikowych, 
przekładniowych, smarowych), a także olejów i cieczy stosowanych, jako 
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elektroizolatory oraz nośniki ciepła, co będzie głównie związane z wystąpieniem 
sytuacji awaryjnej lub katastrofy budowlanej. 

Projekt planu uwzględnia potencjalne i istniejące problemy z zakresu ochrony 
środowiska w graniach i sąsiedztwie przedmiotowego terenu. Przedstawione powyżej 
problemy z zakresu ochrony środowiska są minimalizowane poprzez wprowadzenie 
w projekcie planu szeregu ustaleń ograniczających negatywne oddziaływania.  

 

6. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH, ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO  

Projekt planu obejmuje tereny rolne i leśne położone na terenach o wysokich 
walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Projekt planu ma umożliwić realizację polityki 
przestrzennej gminy – lokalizację turbin wiatrowych na terenach rolniczych o średniej 
przydatności agroekologicznej w pewnym oddaleniu od terenów zabudowy 
mieszkaniowej wsi. 

W wyniku realizacji ustaleń planu na etapie inwestycyjnym główne oddziaływania 
będą związane z przekształceniami ukształtowania terenu i powierzchniowej budowy 
geologicznej, likwidacją szaty roślinnej oraz nieznacznymi zmianami w klimacie 
akustycznym i aerosanitarnym wynikającymi z harmonogramu prac budowlanych. 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu główne oddziaływania będą 
dotyczyć oddziaływań na ptaki i nietoperze, zmian w klimacie akustycznym, a także 
zmian walorów krajobrazowych. W generalnej ocenie nie ulegnie zmianie charakter 
użytkowania gruntów – grunty rolne na przeważającej powierzchni pozostają  
w użytkowaniu rolniczym, jedynie na niewielkich powierzchniach zostaną 
przeznaczone pod infrastrukturę i zabudowę związaną z lokalizacją turbin wiatrowych 
oraz teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej.   

 

6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Realizacja ustaleń projektu planu – umożliwienie lokalizacji maksymalnie 5 turbin 
wiatrowych oraz zmiana funkcji części terenów rolniczych na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz zabudowy zagrodowej i usługowej  
na etapie realizacji wpłynie przede wszystkim na przekształcenia  
w przypowierzchniowych strukturach geologicznych, co będzie wynikiem 
prowadzenia prac ziemno-budowlanych. 

Prognozuje się, że skutkami prac ziemno – budowlanych będą: lokalne 
przekształcenia powierzchni terenu i pokrywy glebowej, zmiana profilu glebowego, 
wymieszanie poziomów genetycznych, a także lokalne zmiany uwilgotnienia gleby.  

Zmiany będą dotyczyć również utraty powierzchni aktywnej biologicznie. Spod 
użytkowania rolnego zostaną wyłączone tereny przeznaczone pod fundamenty turbin 
wiatrowych, placów manewrowym oraz układ dróg wewnętrznych dojazdowych. Spod 
użytkowania rolnego zostaną również wyłączone tereny funkcji zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej. 

Wymienione powyżej negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi będą 
ograniczane poprzez zapisy projektu planu: 
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 wyznaczenie maksymalnej powierzchni zabudowy dla terenów 1.MN/U  
i RM/U.1 oraz ograniczenie ilości turbin wiatrowych – maksymalnie 5 turbin  
w granicach terenów elementarnych E.1-E.3, 

 na terenie E.3 ustala się maksymalną powierzchnię terenu przeznaczonego 
pod lokalizację jednej elektrowni wiatrowej wynoszącą 2000 m2, 

 po zakończeniu budowy zespołu elektrowni wiatrowej nakazuje się 
rekultywację terenów zagospodarowanych funkcją tymczasową, w zakresie 
niezbędnym do realizacji funkcji podstawowego przeznaczenia terenów, 

 ustala się zachowanie i ochronę istniejących zbiorników wodnych. 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu nie przewiduje się wystąpienia prac 
związanych z istotnym przekształceniem litosfery.   

Podsumowując przekształcenia, jakie wystąpią na etapie realizacji będą 
przekształceniami typowymi i nieuniknionymi dla etapu inwestorskiego, a ich 
intensywność będzie uzależniona od skali prowadzonych prac. Przekształcenia 
litosfery będą ograniczone do placów budowy - miejsc posadowienia turbin, 
placów montażowych, sieci dróg i infrastruktury technicznej. Projekt planu 
ogranicza negatywne oddziaływania między innymi poprzez zapisy dotyczące 
dopuszczalnej, maksymalnej ilości turbin oraz dopuszczalne maksymalne 
powierzchnie zabudowy.  

Oddziaływanie na złoża kopalin 

W granicach obszaru objętego projektem planu nie występują udokumentowane 
złoża kopalin. W związku z powyższym realizacja i funkcjonowanie proponowanych 
projektem planu ustaleń nie wpłynie negatywnie na złoża kopalin.  

Ponadto umożliwienie lokalizacji turbin wiatrowych, wykorzystujących siłę wiatru  
do produkcji energii (źródło odnawialne) pośrednio przyczyni się do ograniczenia 
eksploatacji i wyczerpywania złóż surowców naturalnych, wykorzystywanych przez 
elektrownie konwencjonalne do produkcji energii.  

    

6.2. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 

W przypadku funkcji planowanych projektem planu - umożliwienie lokalizacji turbin 
wiatrowych na etapie realizacji zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego  
są związane przede wszystkim z zanieczyszczeniami związanymi z pracą maszyn 
budowlanych (możliwością wystąpienia sytuacji awaryjnej - wyciek substancji 
ropopochodnych do gruntu), gospodarowaniem ściekami bytowymi (gromadzonymi  
w szczelnych zbiornikach typu toi-toi) oraz gospodarowaniem odpadami. Ponadto na 
etapie realizacji może dojść do lokalnej zmiany warunków gruntowo-wodnych  
w wyniku odwodnienia wykopów. 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu, w przypadku funkcjonujących 
turbin wiatrowych źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim oleje technologiczne 
używane w mechanizmach wirników, systemach chłodzenia oraz innych ruchomych 
częściach mechanicznych, a także zanieczyszczenia związane ze spływem 
powierzchniowym z powierzchni utwardzonych dróg serwisowych. W przypadku 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej potencjalnym źródłem 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego jest gospodarka wodno-ściekowa 
oraz gospodarka odpadami. 
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W związku z faktem, że nowoczesne turbiny wiatrowe są urządzeniami pracującymi 
bezobsługowo, pod stałym monitoringiem do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego może dojść jedynie w sytuacji awaryjnej, kiedy na skutek niesprawnego 
działania instalacji olejowej dojdzie do wycieku w postaci wolnych substancji kropel  
lub aerozoli uwolnionych z elementów hydraulicznych i spadających na powierzchnię 
gruntu. Zanieczyszczenia te będą migrować w środowisku jedynie przy współudziale 
wód atmosferycznych lub powierzchniowych. Jednakże w związku ze stałym 
monitoringiem turbin awaria zostanie natychmiast wychwycona, dzięki czemu ilość 
zanieczyszczeń zostanie ograniczona. Ich niewielka ilość i mobilność sprawia, że 
będą z powodzeniem absorbowane przez glebę w przypadku jej zanieczyszczenia.  

Ze względu na zakładane obciążenie wewnętrznych dróg dojazdowych potencjalny 
negatywny wpływ na środowiska nawet w wypadku bezpośredniego odwodnienia  
do gruntu lub poprzez wody powierzchniowe nie stworzy zagrożenia dla środowiska 
podczas normalnego użytkowania. Ochrona środowiska wodno-gruntowego polega w 
tym przypadku na wykonaniu odpowiedniego odwodnienia w oparciu o pobocza 
trawiaste. 

Podsumowując realizacja ustaleń projektu planu – umożliwienie lokalizacji turbin 
wiatrowych nie będzie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska gruntowo-
wodnego przy normalnej pracy farmy wiatrowej. 

W związku z położeniem obszaru projektu planu na terenach cennych przyrodniczo 
na etapie realizacji ustaleń projektu planu szczególną uwagę należy zwrócić  
na zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami 
związanymi z pracą maszyn budowlanych, ściekami bytowymi i odpadami. W 
projekcie planu ze względu na dobrą izolację zbiornika GZWP Nr 116 od wpływu wód 
powierzchniowych nie wyznacza stref ochronnych, jednakże projektowane 
użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 
dla środowiska gruntowo-wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z 
racji dopuszczonej funkcji. 

Ponadto projekt planu ustala ochronę urządzeń melioracji szczegółowych – zgodnie 
z prawem wodnym. Plan dopuszcza przeprowadzenie przez tereny istniejących 
rowów otwartych i drenaży dróg wewnętrznych - jako zagospodarowania 
tymczasowego (na okres budowy elektrowni wiatrowych) pod warunkiem utrzymania 
stałego przepływu wód oraz zachowanie i ochronę istniejących zbiorników wodnych. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania projekt planu określa zasady 
gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Projekt planu zakłada 
docelowe odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych i technologicznych do sieci 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza również odprowadzenie ścieków gospodarczo - 
bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizacja przydomowej 
oczyszczalni ścieków jest jednak warunkowana wykonaniem dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych  
i przepisów odrębnych.   

Ustaleniem dyskusyjnym ze względu na położenie na terenach cennych przyrodniczo 
(formy ochrony przyrody), w stosunkowo bliskim sąsiedztwie jeziora Przywidzkiego 
oraz w granicach GZWP Nr 116 jest dopuszczenie, w przypadku braku możliwości 
podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, jako tymczasowego odbiornika 
ścieków – szczelnych zbiorników bezodpływowych. Nawet pomimo konieczności 
udokumentowania wywozu ścieków do oczyszczalni jest to potencjalne źródło 
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zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. W związku z tym bardzo istotne jest, 
aby teren projektu planu objąć szczególnym nadzorem pod względem wymogów 
technicznych dla ewentualnej lokalizacji szczelnych zbiorników bezodpływowych. 
Ponadto ważne jest, aby kontroli podlegało udokumentowanie wywozu ścieków do 
oczyszczalni oraz badanie szczelności zbiorników bezodpływowych, a także kontrola 
w zakresie likwidacji zbiorników po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej.         

Zgodnie z ustaleniami projektu planu wody opadowe i roztopowe będą 
zagospodarowane na terenie własnej działki lub odprowadzone do układu 
odwadniającego. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych 
powierzchni szczelnych przed oprowadzeniem zostaną podczyszczone zgodnie  
z przepisami odrębnymi.  

Odpadami związanymi z funkcjonowaniem farmy wiatrowej są przede wszystkim 
różnego rodzaju zużyte oleje technologiczne. Odpady będą przekazywane  
i transportowane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. Gospodarka odpadami na terenie projektu planu będzie 
prowadzona zgodnie z zasadami panującymi na terenie gminy. Projekt planu zaleca 
segregację odpadów przed ich wywozem.  

Dyrektywa Rady z dnia 23 października 2000 r. nr 2000/60/WE ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony śródlądowych wód 
powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych, 
które: 

 zapobiegają dalszemu pogarszaniu oraz chronią i poprawiają stan 
ekosystemów wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, 
ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od 
ekosystemów wodnych; 

 promują zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej 
ochronie dostępnych zasobów wodnych 

 dążą do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi 
poprzez szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat 
substancji priorytetowych oraz zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania 
zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych. 

Planowana inwestycja będzie zgodna z tą Dyrektywą. Ze względu na charakter 
planowanej inwestycji nie przewiduje się pogorszenia warunków gruntowo – 
wodnych.  

Podsumowując, w wyniku realizacji i funkcjonowania ustaleń projektu planu, 
przy założeniu realizacji wszystkich ustaleń projektu planu nie prognozuje się 
pogorszenia stanu środowiska gruntowo-wodnego. 

 
6.3. Oddziaływanie na klimat aerosanitarny 

Na etapie realizacji ustaleń projektu planu zanieczyszczenia uwalniane do powietrza 
są związane przede wszystkim z pracą maszyn budowlanych, ruchem samochodów 
transportowych i robotami ziemno-budowlanymi. Prognozuje się nieznaczne 
pogorszenie klimatu aerosanitarnego, głównie zanieczyszczenia pyłowo-gazowe. 
Zasięg oddziaływania oraz jego ilość będzie zależna od przyjętego harmonogramu 
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prac realizacyjnych – ilość maszyn budowlanych, samochodów do transportu 
elementów turbin i wywożenia urobku, a także kolejność wykonywania turbin, 
jednakże nie przewiduje się, aby zasięg negatywnego oddziaływania wykroczył poza 
granice obszaru projektu planu.  

Na etapie funkcjonowania nie prognozuje się wystąpienia istotnego negatywnego 
oddziaływania na klimat aerosanitarny. Nieistotna emisja zanieczyszczeń  
do atmosfery będzie związana z ruchem pojazdów serwisowych. Przeglądy 
serwisowe turbin wiatrowych w przypadku ich bezawaryjnej pracy odbywają się 1 -2 
razy do roku. W związku z tym ruch pojazdów związanych z obsługą farmy wiatrowej 
nie wpłynie na zmiany klimatu aerosanitarnego. 

Ponadto realizacja ustaleń projektu planu – umożliwienie lokalizacji farmy wiatrowej 
wpisuje się w program dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną. 
Umożliwienie lokalizacji turbin wiatrowych na terenie gminy Przywidz w obrębach 
Piekło Górne, Kierzkowo i Borowina wykorzystuje do produkcji energii siłę wiatru 
(odnawialne źródła energii elektrycznej), w związku, z czym przyczynia się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla CO2), tlenku siarki (SO3) 
oraz metali ciężkich.  

Na etapie funkcjonowania potencjalnym źródłem zanieczyszczeń do atmosfery źródła 
zaopatrzenia w ciepło terenów zabudowanych. Projekt planu ogranicza negatywne 
oddziaływanie w tym zakresie poprzez nakaz zaopatrzenia w energię cieplną  
z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł. 

Podsumowując, realizacji i funkcjonowanie ustaleń projektu planu nie 
spowoduje znaczącego pogorszenia warunków aerosanitarnych w granicach i 
sąsiedztwie projektu planu. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływana  
na etapie realizacji korzystnym byłoby opracowanie planu dowozu elementów 
turbin na miejsce ich posadowienia oraz wywozu urobku z wykopów pod 
fundamenty z ominięciem terenów zabudowanych. 

 

6.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na etapie realizacji ustaleń projektu planu uciążliwości dla klimatu aerosanitarnego  
są związane przede wszystkim z pracą maszyn budowlanych, ruchem samochodów 
transportowych oraz robotami ziemno-budowlanymi. W związku z tym prognozuje się 
nieznaczne pogorszenie klimatu akustycznego. Będzie to oddziaływanie o zasięgu 
lokalnym, ograniczone do placów budowy i pory dziennej a także krótkotrwałe  
– do momentu zakończenia procesu inwestycyjnego.  

Realizacja ustaleń projektu planu wprowadzi na etapie funkcjonowania nowe źródła 
uciążliwości akustycznych w postaci turbin wiatrowych. Aktualnie w kraju, standardy 
jakości klimatu akustycznego w środowisku są uregulowane jedynie w stosunku  
do tzw. zakresu słyszalnego (charakterystyka częstotliwościowa A) zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826 z 
późn. zmianami). W świetle tego rozporządzenia obszarami i obiektami akustycznie 
chronionymi są tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem ludzi. Dla terenów 
upraw rolnych oraz terenów produkcyjno usługowych brak jest wartości 
normatywnych hałasu w środowisku. 
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Tab.3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku4 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

8 godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
8 najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia, 
kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

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 dzieci i młodzieży 

c. Tereny domów opieki 
społecznej 

d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 

c. Tereny rekreacyjno - wypo-

czynkowe 

d. Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

68 60 55 45 

 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu teren przeznaczony pod lokalizację turbin 
wiatrowych jest użytkowany rolniczo. W sąsiedztwie natomiast znajdują się obszary 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i usług.  
Zgodnie z tabelą powyżej dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem 
ludzi wartościami granicznymi hałasu są dla pory dnia są 55 dB dla zabudowy 
zagrodowej i 50 dB dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast dla pory 
nocy 45 dB dla zabudowy zagrodowej i 40 dB dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.   

Pracująca elektrownia wiatrowa jest źródłem hałasu, który można podzielić na: hałas 
mechaniczny (pochodzący z gondoli – czyli związany z pracą generatora, przekładni  

                                            
4
 źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz 1109) – 
Załącznik nr 1: Tabela 1 
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i skrzyni biegów), hałas aerodynamiczny (wynikający z pracy łopat, czyli związany  
z zaburzeniem ośrodka sprężystego na końcówkach łopat, turbulencją, kawitacją 
powietrzną oraz zmianami ciśnienia). Przy sprzyjającym wietrze końcówki łopat 
turbiny mogą poruszać się z prędkością ok. 250 km/h (ok. 70 m/s) i poza hałasem 
aerodynamicznym powstaje hałas infradźwiękowy. 

Hałas mechaniczny generuje dominujące składowe widma amplitudowo-
częstotliwościowego w paśmie powyżej 100 Hz (w tzw. zakresie słyszalnym). 
Częstotliwości te nie stanowią jednak znaczącego zagrożenia dla środowiska  
w dalszych odległościach od źródła, głównie  ze względu na pochłanianie przez grunt 
oraz tłumienie fal dźwiękowych przez powietrze. Ponadto nowoczesne turbiny 
posiadają systemy wygłuszające gondolę, co w znaczący sposób redukuje hałas 
emitowany przez mechaniczne elementy turbiny.  

W przypadku hałasu aerodynamiczny, jego poziom będzie rósł wraz ze wzrostem 
prędkości wiatru. Dotyczy to zarówno dźwięków pochodzących od wiatraków,  
jak i dźwięków otoczenia (drzewa, opływu wokół budynków), które będą częściowo 
maskować hałas emitowany przez siłownie.  

Hałas infradźwiękowy o częstotliwościach od 1 Hz do 20 Hz i o niskich 
częstotliwościach słyszalnych powstaje na skutek zmiany ciśnienia ośrodka 
sprężystego bezpośrednio powiązanego z prędkością obrotową turbiny. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 
listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), metody 
obliczeniowe hałasu muszą być oparte o model rozprzestrzeniania się hałasu w 
środowisku zawarty w normie PN-ISO 9613-2. W związku z tym, podstawą 
merytoryczną wykonania prognozy propagacji hałasu jest norma PN-ISO 9613-2 
Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczeniowa. Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów 
dźwięku w oparciu o powyższy model, wymieniony w normie PN-ISO 9613-2, są 
moce akustyczne źródeł hałasu (instalacji i urządzeń). 

Turbiny wiatrowe można traktować, jako punktowe źródło dźwięku to jest takie, dla 
których każdy wymiar liniowy jest mniejszy od połowy odległości między środkiem 
geometrycznym źródła a najbliższym punktem obserwacji. Drugim założeniem 
modelu jest, że turbina emituje energię akustyczną równomiernie we wszystkich 
kierunkach. 

Parametrem charakteryzującym punktowe źródło dźwięku jest, określony na 
podstawie pomiarów, równoważny poziom mocy akustycznej, LWAeq, wyrażony w dB.  

Projekt planu dopuszcza w granicach terenów elementarnych E.1 - E.3 maksymalnie  
5 turbin wiatrowych, na terenie E.1 – 1 turbina, E.2 – 2 turbina, E.3 – 3 turbiny.  

Zgodnie z ustaleniami projektu planu w celu ochrony środowiska: 

 ustala się granicę strefy ochronnej elektrowni wiatrowych związanej  
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 
w związku z dopuszczonymi poziomami hałasu w środowisku, zgodnie z 
przepisami odrębnymi ustala się zakaz lokalizacji terenów szpitali, terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze 
stałym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów 
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zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, terenów 
mieszkaniowo – usługowych – zgodnie z rysunkiem planu. 

W stosunku do oddziaływania turbin wiatrowych na klimat akustyczny terenów 
zabudowy mieszkaniowej projekt planu ustalił: 

 dopuszczalny poziom hałasu generowany przez wszystkie elektrownie 
wiatrowe zlokalizowane w obszarze planu musi zawierać się w wyznaczonej 
na rysunku planu strefie 40 dB; 

 ustala się zachowanie poziomu hałasu właściwego dla zlokalizowanej  
w pobliżu zabudowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

 realizacja elektrowni wiatrowej musi być poprzedzona opracowaniem raportu 
oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i istniejącą w pobliżu 
zabudowę mieszkaniową. 

Hałas turbin wiatrowych w zakresie infradźwięków 

Hałas infradźwiękowy, choć niesłyszalny dla człowieka jest odbierany przez 
receptory czucia wibracji oraz specyficzną drogę słuchową. Progi słyszalności 
infradźwięków są zależne od ich częstotliwości i tak, im niższa częstotliwość tym 
wyższy próg słyszalności (dla częstotliwości 6-8 Hz jest to ok. 100 dB a dla 
częstotliwości 12-16 Hz ok. 90 dB). Energia, która towarzyszy infradźwiękom może 
już przy 100 dB wywołać odczuwalne zjawisko rezonansu narządów wewnętrznych 
człowieka, natomiast poziom ciśnienia akustycznego 162 dB, przy częstotliwości  
2 Hz powoduje ból ucha środkowego. 

Wyniki badań zagranicznych i krajowych badaczy wskazują jednak, że poziom 
infradźwięków, których źródłem są pracujące farmy wiatrowe jest zwykle niższy  
niż tło – czyli infradźwięki powodowane przez naturalne źródła takie, jak np. wiatr. 

Na podstawie pomiarów i analiz zjawisk akustycznych z zakresu infradźwięków 
wykonanych na farmie wiatrowej złożonej z 9 turbin typu Vestas V80 – 2,0MW 
OptiSpeed dr inż. R. Ingielewicz i dr inż. A. Zagubień z Politechniki Koszalińskiej 
wspomagając się kryteriami wyznaczonymi w rozporządzeniu MPiPS w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy wykazali, że praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła 
infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi, a w odległości 500 m 
od wieży turbiny pomierzone poziomy infradźwięków zbliżone są praktycznie  
do poziomów tła.  

Zgodnie z ustaleniami projektu planu, na dalszym etapie projektowym, w celu 
określenia bardziej szczegółowo prognozowanego oddziaływania na klimat 
akustyczny:  

 realizacja elektrowni wiatrowej musi być poprzedzona opracowaniem raportu 
oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i istniejącą w pobliżu 
zabudowę mieszkaniową; 

 do pozwolenia na budowę należy przeprowadzić postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Podsumowując, realizacja i funkcjonowanie ustaleń projektu planu wprowadza  
do środowiska nowe źródła hałasu (turbiny wiatrowe), jednakże przy założeniu 
realizacji wszystkich ustaleń projektu planu nie prognozuje się wystąpienia 
ponadnormatywnego oddziaływania na tereny projektowanej i istniejącej 
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zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie planowanych turbin 
wiatrowych. Negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny będzie 
ograniczone do strefy ochronnej elektrowni wiatrowych wyznaczonej  
w granicach projektu planu. 

 

6.5. Różnorodność biologiczna - przekształcenia szaty roślinnej  
i świata zwierząt  

6.5.1 Oddziaływanie na szatę roślinną 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu – umożliwienie lokalizacji turbin 
wiatrowych na terenach rolniczych dojdzie do przekształceń szaty roślinnej.  
W związku z faktem, że obszar opracowania obejmuje przede wszystkim grunty rolne 
– turbiny wiatrowe będą lokalizowane na terenach niezainwestowanych, rolnych – 
prognozuje się, że likwidacji ulegną przede wszystkim agrocenozy oraz 
zróżnicowane płaty roślinności ruderalnej i porolnej nieposiadające istotnego 
znaczenia w lokalnym ekosystemie. 

Na etapie realizacji, oprócz likwidacji mało znaczących agrocenoz oraz roślinności 
ruderalnej i porolnej może wystąpić konieczność likwidacji części przydrożnych 
zadrzewień, co związane będzie z wymogami technicznymi wynikającymi  
z transportu elementów turbin wiatrowych na miejsce ich lokalizacji. Część dróg 
może wymagać poszerzenia, zwłaszcza na łukach i zjazdach z dróg o nawierzchni 
asfaltowej na drogi gruntowe.  Ewentualne wycinki drzew będą wymagały uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych. 

W związku z tym, istotne jest, aby projektowany sposób dowozu elementów turbin  
na miejsce lokalizacji został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć  
do minimum ewentualną konieczność wycinki drzew. 

Wyznaczone w projekcie planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i zabudowy zagrodowej są zlokalizowane na terenach rolnych częściowo już 
zagospodarowanych, w sąsiedztwie terenów zabudowanych. W wyniku realizacji 
nowego zainwestowania w ich granicach przewiduje się jedynie likwidację agrocenoz 
oraz roślinności ruderalnej o małym znaczeniu w lokalnym ekosystemie. 

Na etapie funkcjonowania, nie prognozuje się znaczących oddziaływań na szatę 
roślinną w wyniku realizacji ustaleń projektu planu.  

W związku z położeniem na obszarze cennym przyrodniczo projekt planu wprowadza 
szereg zapisów minimalizujących negatywne oddziaływania w zakresie szaty 
roślinnej obszaru projektu planu: 

 projekt planu zachowuje w dotychczasowym użytkowaniu kompleksy leśne 
oraz tereny zadrzewień śródpolnych poprzez wyznaczenie terenów ZL.1 – 
ZL.8. Na terenach ZL należy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną 
zgodną z obowiązującymi przepisami; 

 w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 
warunków klimatycznych, cech podłoża gruntowego i gatunków rodzimych; 

 po zakończeniu budowy zespołu elektrowni wiatrowej nakazuje się 
rekultywację terenów zagospodarowanych funkcją tymczasową, w zakresie 
niezbędnym do realizacji funkcji podstawowego przeznaczenia terenów, 
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 przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk  
i stanowisk gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi gatunkowej dziko występujących objętych ochroną: roślin, 
zwierząt, grzybów. 

Ponadto w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na szatę roślinną  
na etapie realizacji ustaleń projektu planu należy: 

 ograniczyć zakresu robót ziemno-budowlanych do niezbędnego minimum, 

 ograniczyć składowania materiału piaszczystego pochodzącego z wykopów  
na terenach aktywnych przyrodniczo, 

 zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, składowanie i usuwanie z terenów 
wykopów warstwy gleby do wykorzystania, w celu rekultywacji terenów 
przekształconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do kształtowania 
przyobiektowych terenów zieleni,   

 po zakończeniu budowy i montażu turbin wiatrowych należy przywrócić teren  
nieprzeznaczony pod lokalizację turbin i układu drogowego do pierwotnego 
stanu i użytkowania. 

Podsumowując nie prognozuje się, aby realizacja ustaleń projektu planu 
spowodowała istotne, negatywne oddziaływania w zakresie szaty roślinnej. Na 
etapie realizacji nastąpi likwidacja szaty roślinnej z terenów przeznaczonych 
pod lokalizację turbin wiatrowych i nowoprojektowanych obiektów 
kubaturowych - przede wszystkim agrocenozy i roślinność ruderalna.  Ponadto 
projekt planu minimalizuje negatywne oddziaływania poprzez szereg zapisów, 
w tym dotyczących zachowania terenów lasu. 

6.5.2 Oddziaływanie na świat zwierząt 

Realizacja ustaleń projektu planu – wprowadzenie możliwości lokalizacji turbin 
wiatrowych na terenie gminy Przywidz w obrębach geodezyjnych Piekło Górne, 
Kierzkowo i Borowina stanowi potencjalne zagrożenie dla świata zwierząt – 
zwłaszcza dla ptaków i nietoperzy. 

Podsumowania na temat wpływu siłowni wiatrowych na faunę dokonał w literaturze 
polskiej M. Gromadzki (2002). Większość zestawionych w jego opracowaniu analiz  
i badań dotyczyło wpływu farm wiatrowych na ptaki i nietoperze. Oddziaływanie 
elektrowni na inne „naziemne” kręgowce można uznać za nieistotne, a reakcje 
bezkręgowców nie były badane. Najistotniejszy jest wpływ elektrowni na ptaki  
i nietoperze.  

Według Gromadzkiego (2002) oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ptaki można 
podzielić na dwa rodzaje:  

- ŚMIERTELNOŚĆ W WYNIKU KOLIZJI Z TURBINAMI 

Kolizje ptaków z turbinami były notowane w większości badań. Rozmiary 
śmiertelności ptaków były zmienne, odzwierciedlając specyfikę poszczególnych 
lokalizacji. Generalnie, podobnie jak w przypadku kolizji z napowietrznymi liniami 
przesyłowymi czy samolotami, liczba kolizji ptaków z turbinami była przede 
wszystkim funkcją liczebności ptaków użytkujących dany teren. Największą 
śmiertelność ptaków notowano, więc w przypadku siłowni zlokalizowanych  
na obszarach:  
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 atrakcyjnych dla ptaków, jako żerowiska,  

 stanowiących trasy regularnych przelotów wędrówkowych,  

 stanowiących trasy regularnych dolotów na żerowisko lub noclegowisko;  

- ZMIANY ROZMIESZCZENIA I ZACHOWANIA PTAKÓW SPOWODOWANE 
ISTNIENIEM SIŁOWNI  

Siłownie wiatrowe powodują ewidentne zmiany w sposobie wykorzystania 
przestrzeni przez ptaki. W ogromnej większości przypadków konstrukcje działają 
na ptaki odstraszająco. W konsekwencji, tereny bezpośrednio przylegające do 
siłowni są daleko słabiej wykorzystywane, jako miejsca żerowania, odpoczynku  
i gniazdowania, niż tereny nieco bardziej oddalone. Podobny "odpychający" efekt 
siłowni daje się zauważyć w przypadku strumienia przelotu ptaków. 

Powstanie farmy wiatrowej na terenie dotychczas niezainwestowanym może 
skutkować obniżeniem zagęszczeń lęgowych ptaków w sąsiedztwie takiej inwestycji 
(Pearce-Higgins i in. 2009). Szerokość takiego buforu spadku może wynosić od 500-
800 m dla mniejszych ptaków gniazdujących w siedliskach pól uprawnych a także 
podmokłych łąk. Przejawia się to zmniejszeniem sukcesu lęgowego, co w efekcie 
prowadzi do obniżenia przeżywalności populacji i ograniczenia jej rozwoju. Dla 
większych gatunków negatywny wpływ, jaki może wywierać powstanie zespołu turbin 
wiatrowych może sięgać kilku kilometrów (Sikora i in., 2008, Chylarecki 2009). 

W związku z tym, w cytowanym powyżej opracowaniu proponuje się 
następujące szczegółowe zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych ze względu 
na ochronę ptaków:  

1. Efekt odstraszający pracujących siłowni wiatrowych na ptaki lęgowe 
stwierdzono w odległości do 200 m od siłowni. Wielkość tę (200 m) należy, 
więc przyjąć, jako wielkość graniczną odległości lokalizacji elektrowni 
wiatrowej od atrakcyjnych lęgowisk ptaków.  

2. Efekt odstraszający pracujących siłowni wiatrowych na ptaki nielęgowe - 
żerujące lub odpoczywające na terenach otwartych ustępuje zazwyczaj  
w odległości 200 – 500 m, zaś wyjątkowo może się on pojawiać aż do 
odległości 800 m. Dla bezpieczeństwa projektowego, jako wielkość graniczną 
odległości lokalizacji elektrowni wiatrowej od miejsc licznego przebywania 
ptaków nielęgowych należy przyjąć 800 m.  

3. Pracujące siłownie wiatrowe działają odstraszająco na ptaki przelatujące, 
mogą, więc zakłócać przemieszczanie się ptaków wzdłuż korytarzy 
ekologicznych. Dla bezpieczeństwa projektowego, jako wielkość graniczną 
odległości lokalizacji elektrowni wiatrowej od korytarzy ekologicznych należy 
przyjąć 800 m.  

4. Zespoły elektrowni lokalizować na planie koła, sześciokąta foremnego lub 
kwadratu dla minimalizacji efektu brzeżnego.  

Zasady 1-3 dotyczą lęgowisk, żerowisk i szlaków przelotu (korytarzy 
ekologicznych) niezależnie od ich rangi i wielkości. 

Powyższe zasady lokalizowania siłowni wiatrowych nie stanowią jednak podstawy 
prawnej dla oceny oddziaływania na środowisko planowanych siłowni wiatrowych, 
mogą jedynie służyć, jako wytyczne dla zespołów prognozujących potencjalne 
oddziaływanie na środowisko, a zwłaszcza na ornitofaunę.  
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Monitoring ptaków 

Zgodnie z informacją przekazaną przez inwestora dla obszaru lokalizacji turbin od 
marca 2013 r. prowadzony jest monitoring ornitologiczny obszar projektu planu. 

Tab.4 Wykaz obserwowanych gatunków ptaków na terenie obszaru projektu planu 

Nazwa łacińska Nazwa Polska Ochrona Pckz Pclz Natura 2000 

Phalacrocorax carbo kormoran Ch    

Ardea cinerea czapla siwa CzCh    

Ciconia ciconia bocian biały Ch   HDI 

Cygnus olor łabędź niemy Ch    

Anser albifrons gęś białoczelna Ł    

Anser anser gęgawa Ł    

Anas platyrhynchos krzyżówka Ł    

Aythya fuligula czernica Ł    

Buteo buteo myszołów Ch    

Falco subbuteo kobuz Ch    

Perdix perdix kuropatwa Ł    

Fulica atra łyska CzCh    

Grus grus żuraw Ch   HDI 

Haematopus ostralegus ostrygojad Ch VU VU  

Vanellus vanellus czajka Ch    

Calidris canutus biegus rdzawy Ch    

Scolopax rusticola słonka   DD  

Larus ridibundus śmieszka Ch    

Larus argentatus mewa srebrzysta CzCh    

Columba palumbus grzywacz Ł    

Streptopelia turtur turkawka Ch  DD  

Cuculus canorus kukułka Ch    

Apus apus jerzyk Ch    

Dendrocopos major dzięcioł duży Ch    

Alauda arvensis skowronek Ch    

Hirundo rustica dymówka Ch    

Delichon urbica oknówka Ch    

Anthus trivialis świergotek drzewny Ch    

Anthus pratensis świergotek łąkowy Ch    

Motacilla flava pliszka żółta  Ch    

Motacilla alba pliszka siwa Ch    

Troglodytes troglodytes strzyżyk Ch    

Erithacus rubecula rudzik Ch    

Phoenicurus phoenicurus pleszka Ch    

Saxicola rubetra pokląskwa Ch    

Oenanthe oenanthe białorzytka Ch    

Turdus merula kos Ch    

Turdus pilaris kwiczoł Ch    

Turdus philomelos śpiewak Ch    
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Nazwa łacińska Nazwa Polska Ochrona Pckz Pclz Natura 2000 

Sylvia communis cierniówka Ch    

Sylvia borin gajówka Ch    

Sylvia atricapilla kapturka Ch    

Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna Ch    

Phylloscopus collybita pierwiosnek Ch    

Phylloscopus trochilus piecuszek Ch    

Regulus regulus mysikrólik Ch    

Ficedula parva muchołówka mała Ch    

Ficedula hypoleuca 
muchołówka 
żałobna 

Ch    

Aegithalos caudatus raniuszek Ch    

Parus palustris sikora uboga Ch    

Parus montanus czarnogłówka Ch    

Parus cristatus czubatka Ch    

Parus ater sosnówka Ch    

Parus caeruleus modraszka Ch    

Parus major bogatka Ch    

Sitta europaea kowalik Ch    

Certhia familiaris pełzacz leśny Ch    

Oriolus oriolus wilga Ch    

Garrulus glandarius sójka Ch    

Pica pica sroka CzCh    

Corvus frugilegus gawron CzCh    

Corvus cornix wrona CzCh    

Corvus corax kruk CzCh    

Sturnus vulgaris szpak Ch    

Passer domesticus wróbel Ch    

Passer montanus mazurek Ch    

Fringilla coelebs zięba Ch    

Carduelis chloris dzwoniec Ch    

Carduelis carduelis szczygieł Ch    

Coccothraustes coccothraustes grubodziób Ch    

Emberiza citrinella trznadel Ch    

Oznaczenia wykorzystane w tabeli 
Ch – ochrona gatunkowa ścisła, 
CcCh – ochrona gatunkowa częściowa, 
Ł – ochrona łowiecka, 
Pckz –  Polska czerwona księga zwierząt (2001): 
NT – niższego ryzyka, bliskie zagrożenia, 
VU – wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie, 
DD – status nieustalony, 
Pclz – Polska czerwona lista zwierząt ginących w Polsce (2002): 
kategorie jak w Pckz (2001). 
HD I  – gatunki ptaków  wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (tzw. 'Dyrektywa 
Ptasia” programu Natura 2000), 
HD II  – gatunki kręgowców wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw. „Dyrektywa 
Siedliskowa” programu Natura 2000). 
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Na podstawie dotychczas przeprowadzonych obserwacji, większość stwierdzonych 
taksonów ptaków jest liczna i pospolita w skali kraju i regionu (Bartel  
i inni 1995, Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Spośród stwierdzonych gatunków ptaków 
3 należą do gatunków ptaków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
(2001) lub Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących w Polsce (2002): 
Streptopelia turtur turkawka, Scolopax rusticola słonka, Haematopus ostralegus 
ostrygojad. 

Ponadto na analizowanym terenie obserwowano 2 gatunki ptaków wymienione  
w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: Ciconia ciconia bocian biały oraz Grus 
grus żuraw. 

W granicach terenów wyznaczonych do lokalizacji turbin wiatrowych nie stwierdzono 
miejsc lęgowisk żadnego z wymienionych wyżej gatunków ptaków. 

Monitoring nietoperzy 

Zgodnie z informacją przekazaną przez przyszłego inwestora dla obszaru lokalizacji 
turbin prowadzony jest monitoring chiropterologiczny obszar projektu planu. 

Na terenie objętym monitoringiem wykonano:  

1) wizję terenową dla terenu potencjalnej farmy wiatrowej,  

2) wyznaczono transekty i punkty nasłuchowe, 

3) przeprowadzono 4 kontrole polegające na wykonaniu nasłuchów i rejestracji 
sygnałów echolokacyjnych przelatujących i żerujących nietoperzy oraz ich 
obserwacji, 

Podczas wizji terenowej na terenie wskazanym przez inwestora wyznaczono 
przebieg transektów i punktów nasłuchowych dla badanej powierzchni. Na obszarze 
objętym planowaną inwestycją wyznaczono 1 transekt podstawowy o długości około 
3,5 km oraz 3 punkty nasłuchowe.  

Na wskazanej powierzchni prowadzane są nocne kontrole i wieczorne polegające na 
dwukrotnej rejestracji głosów nietoperzy (po zachodzie Słońca i przed świtem) 
kontrole całonocne. Badania nie odbywają się w dniach kiedy warunki pogodowe - 
intensywne opady, silne wiatry, niska temperatura powietrza mogłyby wpływać 
niekorzystnie na wyniki obserwacji. Monitoring powierzchni przeznaczonej pod 
lokalizację turbin wiatrowych prowadzony jest przy użyciu detektora ultradźwięków 
Anabat SD1. 

Uzyskane wyniki 

Podczas przeprowadzonych nasłuchów na obszarze wyznaczonym dla planowanych 
elektrowni wiatrowych – transekt i punkty nasłuchowe - zarejestrowano aktywność 4 
gatunków nietoperzy. 

Zarejestrowane gatunki nietoperzy, to: 

- karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 

- karlik większy Pipistrellus nathusi 

- mroczek późny Eptesicus serotinus 

- borowiec wielki Nyctalus noctula, 
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Sygnały echolokacyjne nietoperzy rejestrowano zarówno po zachodzie Słońca jak 
również w późniejszych częściach nocy oraz nad ranem. Ogólna aktywność 
nietoperzy nie była wysoka, zwłaszcza na terenach otwartych pól, gdzie rejestrowano 
0 – 3 sygnały echolokacyjne nietoperzy na kontrolę. Wysoką aktywnością natomiast 
odznacza się wieś Piekło Górne, gdzie nietoperze intensywnie żerują oraz drogi 
dojazdowe do wsi z miejscowości Borowina, wzdłuż której nietoperze zarówno 
przemieszczają się jak i polują. Zarejestrowana aktywność późnowiosenna gatunków 
nietoperzy odbywających długodystansowe wędrówki sezonowe nie wskazuje na 
występowanie na badanym terenie w drugiej połowie mają zjawiska masowej migracji 
wiosennej. Ze względu na dość szybkie pojawianie się nietoperzy w porze wieczornej 
na kontrolowanej powierzchni, należy założyć, że w jej sąsiedztwie występują kolonie 
letnie tych zwierząt. Obserwacje potencjalnych kryjówek letnich nietoperzy 
zaplanowane są na miesiąc lipiec. 

Taki sam skład gatunkowy nietoperzy jak wymieniono powyżej zarejestrowano 
również podczas nagrań uzupełniających dla tej powierzchni prowadzonych we wsi 
Piekło Górne oraz wzdłuż granicy lasów i dróg dochodzących do wsi, a także na 
sąsiadujących polach. Odnotowana tu aktywność nietoperzy była wyższa niż na 
terenach otwartych pól i wiązała się głównie z intensywnym żerowaniem – wieś 
Piekło Górne, a także przemieszczaniem się zwierząt w terenie.  

Na dzień 18 czerwca 2013 r. roku dla okresu późnej wiosny i początku lata nie 
stwierdza się większych zagrożeń ze strony elektrowni wiatrowych na występujące 
na terenie objętym monitoringiem populacje nietoperzy. Tym nie mniej zwraca się 
uwagę, iż pełna ocena znaczenia obszaru przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe 
będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu rocznego monitoringu nietoperzy na 
terenie objętym kontrolą. Dlatego też informacje podane w opracowaniu należy 
traktować tylko i wyłącznie, jako sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, które w 
żadnym wypadku nie odzwierciedla aktywności tych zwierząt w skali roku na terenie 
objętym inwestycją i na tym etapie nie może być brane pod uwagę przy uzgadnianiu 
warunków realizacji farmy wiatrowej.  

W ogólnej ocenie przewiduje się, że realizacja i funkcjonowanie ustaleń 
projektu planu, poprzez wprowadzenie na tereny dotychczas niezainwestowane 
turbin wiatrowych wpłynie na pogorszenie warunków dla awifauny  
i chiropterofauny.  

Ocena oddziaływania turbin wiatrowych na ptaki i nietoperze wraz z 
ewentualnymi działaniami minimalizującymi zostanie określona na podstawie 
przeprowadzonych całorocznych monitoringów ptaków i nietoperzy. 

6.5.3 Różnorodność biologiczna 

Różnorodność biologiczna terenów rolniczych – przekształconych antropogenicznie 
jest znacznie ograniczona i w znacznym stopniu zależna od działalności człowieka  
(sezonowość upraw). W granicach terenów rolnych dominują przede wszystkim 
agrocenozy oraz gatunki synantropijne związane z uprawami.  

Obszary leśne charakteryzują się znacznie większą bioróżnorodnością. 
Różnorodność terenów leśnych tworzą równe gatunki drzew, krzewów, roślin 
zielnych, gatunków grzybów i zwierząt, których występowanie zależne jest od 
specyfiki danego regionu. 

Realizacja i funkcjonowanie ustaleń projektu planu wpłynie na ograniczenie 
bioróżnorodności. W przypadku realizacji turbin wiatrowych ograniczenie odnosi się 
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przede wszystkim do świata zwierząt a zwłaszcza ptaków i nietoperzy oraz 
ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej. W wyniku realizacji ustaleń projektu 
planu likwidacji ulegną siedliska roślin i zwierząt. Istotne jest, więc aby prace 
związane z przygotowaniem terenu odbywały się poza okresem lęgowym ptaków,  
a po zakończeniu budowy farmy wiatrowej teren przywrócono do pierwotnego 
użytkowania. 

Na etapie funkcjonowania ograniczenie bioróżnorodności będzie związane przede 
wszystkim z oddziaływaniem turbin na ptaki i nietoperze - zmiany rozmieszczenia  
i zachowań ptaków w wyniku funkcjonowania turbin wiatrowych, śmiertelności  
w wyniku kolizji z turbinami. Ponadto w nieznaczny sposób zostanie ograniczona 
powierzchnia biologicznie czynna – obszary lokalizacji turbin wiatrowych wraz  
z układem dróg serwisowych. Ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej będzie 
również związane z lokalizacją nowych obiektów kubaturowych w granicach terenów 
elementarnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 

W celu ograniczenia oddziaływania na bioróżnorodność projekt planu wprowadza:  

 zakaz realizacji ogrodzeń z podmurówką, w celu umożliwienia migracji płazów 
dla zachowania powiązań ekologicznych i przyrodniczych, ustala się 
wysokość dolnej krawędzi ogrodzenia od poziomu terenu na 15 cm, 

 przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk  
i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących objętych 
ochroną: roślin, zwierząt, grzybów. 

Ponadto projekt planu minimalizuje negatywne oddziaływanie w zakresie 
różnorodności biologicznej głównie poprzez zachowanie terenów leśnych, terenów 
zadrzewień śródpolnych oraz istniejących zbiorników wodnych i cieku wodnego. 
Sprzyja w ten sposób zachowaniu lokalnych systemów korytarzy ekologicznych.  

 

6.6. Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

W granicach obszaru objętego projektem planu występują obszary objęte formami 
ochrony przyrody, w tym obszar Natura 2000: 

- Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu  

- PLH220025 Przywidz 

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje około 61% całej powierzchni 
gminy - utworzony Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego  
z dn. 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 nr 27 poz. 139, Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2005 nr 29 poz. 585). Obszar obejmuje teren wzdłuż rzeki Reknicy  
i Wietcisy i zajmuje powierzchnię 10 888 ha. Obszar charakteryzuje się 
urozmaiconym ukształtowaniem terenu: głębokie rynny, wzniesienia denno  
i czołowomorenowe. Ponadto OChK cechuje się znaczną lesistością (buczyna, 
miejscami dąbrowa) i jeziornością. Najwartościowszym przyrodniczo obszarem 
Przywidzkiego OChK są okolice jeziora Przywidzkiego. 

Zgodnie z Uchwałą nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  
w województwie pomorskim dla terenów OCHK wprowadzone zostały ustalenia 
dotyczące ochrony zasobów leśnych, wodnych oraz lądowych mające wpływ na 
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zasady zagospodarowania terenów. Na terenie przedmiotowego projektu dotyczy to 
kompleksu leśnego położonego po północnej stronie drogi powiatowej - ul. 
Sportowej, w granicach tych obowiązują ustalenia powyższej uchwały w zakresie 
czynnej ochrony ekosystemów leśnych podejmuje się następujące działania 
(wybrane, charakterystyczne dla tego terenu): 

 utrzymanie spójności przestrzennej i trwałości ekosystemów leśnych poprzez 
ograniczanie ich fragmentacji, zwłaszcza wzdłuż korytarzy ekologicznych rangi 
ponadregionalnej i regionalnej oraz przeznaczania na cele nieleśne, oraz 
niedopuszczanie do przeeksploatowania ich zasobów; 

 zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, sprzyjanie 
tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej, 
wprowadzanie zalesień w szczególności na takich terenach, gdzie  
z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe np. korytarze 
ekologiczne; 

 wspieranie procesów naturalnego odnowienia o składzie i strukturze 
odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie jest to możliwe - używanie do odnowień 
gatunków właściwych siedliskowo z materiału miejscowego pochodzenia; 

 zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie stref 
ekotonowych z tych gatunków; 

 pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew 
dziuplastych, części obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu; 

 zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 
śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 
napiaskowych; niedopuszczanie do ich uproduktywnienia i sukcesji; 

 ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  
w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo 
(stanowiska roślin, zwierząt, grzybów rzadkich, chronionych itp. oraz pozostałości 
naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu ochrony 
przyrody o objęcie ich ochroną; 

 opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz restytucji gatunków 
rzadkich i zagrożonych; 

 wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych 
winno odbywać się w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne (zintegrowane  
i komplementarne ze szlakami turystycznymi, o których mowa w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego) oraz istniejące  
i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury 
turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 

Na obszarach chronionego krajobrazu obowiązują następujące zakazy (wybrane): 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraztarlisk, łożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanychz racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 
199, poz. 1227 ze zm.); 
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 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, 
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka. 

 

Poddany ocenie oddziaływania na środowiska projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z powyższymi działaniami i zakazami 
w zakresie terenu położonego w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Realizacja infrastruktury związanej z produkcją energii elektrycznej nie 
powinna powodować szkód w środowisku przyrodniczym tego obszaru, warunkiem 
tej pozytywnej oceny jest uwzględnienie w trakcie dalszych procesów inwestycyjno-
lokalizacyjnych wyników prowadzonych przez inwestora monitoringów przyro-
dniczych (w zakresie ochrony ptaków i nietoperzy). O rozpoczęciu stosownych 
monitoringów przyrodniczych poinformował wnioskodawca do projektu planu, 
przyszły inwestor.    

PLH220025 Przywidz obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem 
Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z otaczającymi lasami, w których dominują 
buczyny i kwaśne dąbrowy. Obszar obejmuje płaty cennych siedlisk leśnych, 
zwłaszcza buczyn, bogactwo flory i fauny, z szeregiem rzadkich i chronionych 
gatunków, w tym - obecnością stanowisk strzebli błotnej. Gatunek ten występuje w 
kilku niedużych zbiornikach, które powinny dać szanse dalszego występowania tej 
ryby. W obrębie poddanego ocenie oddziaływania na środowisko projektu planu 
położony jest drobny fragment tego obszaru obejmujący tereny rolne, użytkowane 
jako grunty orne.  

Na podstawie informacji zawartych w Standardowych Formularzach Danych  
dla poszczególnych obszarów Natura 2000 znajdujących się w najbliższym 
sąsiedztwie potencjalnymi zagrożeniami są: 

 dla SOO „Przywidz”: 

 dla stanowisk strzebli błotnej: ewentualne osuszanie, zasypywanie lub 
zanieczyszczenie zbiorników, w których występuje, oraz zarybianie gatunkami 
drapieżnymi.  

 dla lasów: ewentualna nieprawidłowa gospodarka leśna (zwłaszcza 
wylesienie), nadmierna presja turystyczna, zanieczyszczanie.  

 dla łąk: zalesianie, osuszanie, zaniechanie użytkowania, nadmierne 
wykorzystanie dla rekreacji, ewentualna zabudowa letniskowa. 

W związku z tym nie prognozuje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na obszar sieci Natura 2000, cele jego ochrony a także integralność 
tego obszarów. Przy założeniu realizacji wszystkich zapisów projektu planu i działań 
minimalizujących negatywny wpływ na stan środowiska ocena powinna być 
pozytywna. Realizacja infrastruktury związanej z produkcją energii elektrycznej w 
sąsiedztwie obszaru Natura 2000 nie powinna powodować szkód w środowisku 
przyrodniczym tego obszaru, warunkiem tej pozytywnej oceny jest uwzględnienie w 
trakcie dalszych procesów inwestycyjno-lokalizacyjnych wyników prowadzonych 
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przez inwestora monitoringów przyrodniczych (w zakresie ochrony ptaków i 
nietoperzy). O rozpoczęciu stosownych monitoringów przyrodniczych poinformował 
wnioskodawca do projektu planu, przyszły inwestor.    

Na podstawie przedstawionych charakterystyk obszarów ochrony przyrody 
oraz oceny zapisów projektu planu, w tym dotychczas zebranego materiału 
dotyczącego prognozowanego oddziaływania na środowisko planowanej farmy 
wiatrowej na ptaki i nietoperze nie prognozuje się wystąpienia negatywnego 
oddziaływania na obszary ochrony przyrody. 

 

6.7. Ocena oddziaływania na zabytki, dobra kultury oraz krajobraz 
kulturowy 

Na obszarze projektu planu nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków,  
w związku z tym realizacja i funkcjonowanie ustaleń projektu planu nie wpłynie 
negatywnie na zabytki obszaru projektu planu. 

W granicy projektu planu, na terenie E.3 – lokalizacji turbin wiatrowych zlokalizowana 
jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z ustaleniami projektu 
planu:  

1. dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg 
uzgadniania wszelkich planów i projektów z właściwym terenowo 
konserwatorem zabytków; 

2. w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz 
wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez uzgodnienia z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków, który każdorazowo określi 
inwestorowi w wydanym postanowieniu zakres niezbędnych do wykonania 
archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces 
zainwestowania terenu; 

3. ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do właściwego terenowo 
konserwatora zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania w celu 
umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz 
zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami. 

Projekt planu jest położony na terenach regionu pojezierza kaszubskiego. W celu 
ograniczenia oddziaływania na krajobraz kulturowy nowa zabudowa kubaturowa  
powinna nawiązywać do podstawowych cech zabudowy regionu, zgodnie z zasadami 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Ponadto projektowane zagospodarowanie – lokalizacja turbin wiatrowych na 
terenach rolniczych, otwartych będzie stanowiła nową dominantę w krajobrazie.  
W celu ograniczenia oddziaływania na projekt planu przy lokalizacji elektrowni 
wiatrowych ustalił następujące zasady: 

 obowiązuje zachowanie jednakowej formy i kolorystyki wszystkich elektrowni 
wiatrowych; zastosowana forma i kolorystyka winny sprzyjać ograniczeniu 
zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz oraz zmniejszeniu 
ryzyka kolizji dla przelatujących ptaków. Obowiązuje pomalowanie konstrukcji 
wieży i gondoli na kolor niekontrastujący z otoczeniem (biały lub/i jasnoszary), 
o powierzchni matowej, eliminującej powstawanie refleksów świetlnych, 
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dopuszcza się gradientowanie kolorem zielonym do wysokości 40,0 m na 
wieży elektrowni wiatrowej, 

 zakazuje się wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowej jako nośnika 
treści reklamowych z wyjątkiem oznaczeń graficznych (logo) producenta 
urządzeń i właściciela elektrowni, 

 ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych bez określenia trybu 
i sposobu połączenia ich z siecią elektroenergetyczną. 

    

6.8. Dobra materialne 

W związku z realizacją ustaleń projektu planu nie planuje się likwidacji obiektów 
kubaturowych oraz innych dóbr materialnych. Zgodnie z ustaleniami planu zabudowę 
istniejącą (jej gabaryty i sposób użytkowania) uznaje się za zgodną z planem. 
Dopuszcza się odbudowę po zniszczeniu powstałym w wyniku katastrofy budowlanej. 

Turbiny wiatrowe będą lokalizowane na terenach rolnych, niezainwestowanych.  
Na etapie realizacji nie przewiduje się więc likwidacji obiektów kubaturowych. Na 
etapie funkcjonowania turbiny wiatrowe mogą stanowić potencjalne źródło 
negatywnego oddziaływania na dobra materialne, zwłaszcza na obiekty zabudowy 
mieszkaniowej. Jednakże ze względu na szereg zapisów minimalizujących 
negatywne oddziaływania: 

 określenie dopuszczalnej maksymalnej ilości turbin wiatrowych na terenach 
E; 

 ustalenie granicy strefy ochronnej elektrowni wiatrowych związanej  
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 
w związku z dopuszczonymi poziomami hałasu w środowisku, zgodnie z 
przepisami odrębnymi ustala się zakaz lokalizacji terenów szpitali, terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze 
stałym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, 
terenów mieszkaniowo – usługowych – zgodnie z rysunkiem planu. 

 ustalenie zachowania poziomu hałasu właściwego dla zlokalizowanej w 
pobliżu zabudowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

nie prognozuje się wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań na dobra 
materialne w granicach projektu planu i jego sąsiedztwie. 

 

6.9. Ochrona walorów krajobrazowych 

Obszar projektu planu jest położony na terenach o znacznych walorach 
krajobrazowych, północny fragment projektu planu jest położony w granicy 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Na obszarze projektu planu dominuje krajobraz wiejsko – rolniczy, otwarty 
urozmaicony kompleksami terenów leśnych. W wyniku realizacji ustaleń projektu 
planu – umożliwienie lokalizacji turbin wiatrowych na terenach wiejskich  
do środowiska zostanie wprowadzona nowa dominanta krajobrazu, która wpłynie za 
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zmianę walorów krajobrazowych. Krajobraz wiejsko-rolniczy nabierze cech 
krajobrazu przemysłowego.  

Pojedyncze wiatraki, jak i farmy wiatrowe ze względu na komercyjny, produkcyjny 
charakter inwestycji muszą być lokalizowane na terenach odsłoniętych, co zapewni 
bardzo dobre warunki wiatrowe. Z uwagi na wysokość turbin wiatrowych  
(dopuszczalna maksymalna wysokość całkowita turbiny - 200 m) są one dobrze 
widoczne z dużej odległości i tym samym mają istotny wpływ na krajobraz. Ocena 
wpływu na krajobraz jest subiektywną oceną obserwatora. Przy planowaniu 
inwestycji warto pamiętać o tym, że:  

 wirnik trójskrzydłowy obraca się wolniej niż wirnik z dwoma skrzydłami, 
równocześnie dzięki temu emituje mniej hałasu;  

 wirnik dwuskrzydłowy zaburza poziomą strukturę horyzontu w znacznie 
większym stopniu niż wirnik trójskrzydłowy.  

W rezultacie sprawia to, że wirniki trójskrzydłowe są "przyjemniejsze" dla oka i łatwiej 
akceptowane. 

Wprowadzenie nowego obiektu wysokościowego na tereny ekstensywnie 
zainwestowane (rolne) powodować będzie zmiany związane przede wszystkim  
z wprowadzeniem dominanty krajobrazowej. W wyniku realizacji planowanej 
inwestycji należy wyróżnić dwa poziomy oddziaływań krajobrazowych, środowiskowe 
i kulturowe: 

- przekształcenie charakterystycznych dla tego obszaru cech środowiska - 
ukształtowania terenu – dominują tereny równinne – pola z niewielkim udziałem 
zadrzewień i generalnie rozproszoną zabudową;  

- wprowadzenie w harmonijny krajobraz nowych elementów antropogenicznych 
zaburzających istniejącą ekspozycję i percepcje tego obszaru nową dominantą. 

Ocena czy wpływ na walory krajobrazowe środowiska projektowanego 
zainwestowania będzie zmianą pozytywną czy negatywną nie znajduje podstaw 
merytorycznych. W przypadku wprowadzenia siłowni wiatrowych w krajobraz rolny, 
wiejski, ukształtowany przez człowieka w trakcie planowanych i chaotycznych 
procesów zagospodarowania przestrzennego do oceny wpływu można posługiwać 
się kategoriami zarówno opisowymi, jak i jakościowymi. Jednakże ocena ta często 
jest subiektywna zależna zarówno od kryteriów i celu oceny, ale także od stosunku 
do planowanego zainwestowania osoby oceniającej.  

Z bliskiej odległości konstrukcje wież siłowni wiatrowych wraz z wirnikiem stanowią 
zdecydowanie elementy obce w krajobrazie ze względu na jednoznacznie 
industrialno-techniczny charakter. Z bliskiej odległości brak jest możliwości jej 
zamaskowania głównie z powodu jej wysokości. 

Niemniej wraz ze wzrostem odległości od miejsca lokalizacji siłowni wiatrowych 
oddziaływanie na krajobraz stopniowo maleje. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż 
konstrukcja nośna siłowni jest stosunkowo wąska, przez co szybko zanika  
w krajobrazie, już w odległości ok. 5-7 km.  

Istotne negatywne oddziaływanie pod względem krajobrazowym mają odległości 
percepcji bezpośredniej, wynoszące do ok. 1 km od konstrukcji. Zdecydowanie mniej 
wyróżniające pozostają zasięgi do 3 km. Istotną cechą wpływającą na postrzeganie 
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negatywne bądź pozytywne tego typu konstrukcji technicznych, jest ich wielo (trzy) 
elementowy charakter (przestrzenny), co poszerza dysonans krajobrazowy. 

Wpływ na postrzeganie konstrukcji wieży wiatraka i wirnika ma również 
ukształtowanie terenu oraz jego pokrycie roślinnością na rozległym obszarze 
otaczającym. Istotnym uwarunkowaniem postrzegania konstrukcji siłowni wiatrowych, 
a zmiennym w czasie, są warunki pogodowe. Głównie są to stan zachmurzenia (w 
tym też kolorystyka chmur) oraz kierunek oświetlenia w stosunku do miejsca 
obserwatora. Elementy te mogą powodować zarówno zwiększenie kontrastu 
„konstrukcja-krajobraz” lub powodować jego całkowity zanik.  

Na ekspozycję krajobrazową wpływa również lokalizacja w odniesieniu do przebiegu 
dróg oraz zasięgu widoczności z ciągów komunikacyjnych. Szczególnie ma to 
znaczenie, gdy wieża znajduje się blisko i stanowi dominantę krajobrazową, 
pozostając w zasięgu widoczności obserwatorów jadących drogą.  

Problemem, często pomijanym przy analizie wpływu lokalizowanych siłowni 
wiatrowych, jest efekt odbijania promieni słonecznych od łopat i okresowego 
przesłaniania słońca przez łopaty (niesłusznie potocznie zwany efektem 
stroboskopowym) – efekt migotania cienia5. Efekt ten pojawia się głównie  
w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy słońce jest nisko na niebie i świeci 
zza turbiny, przez co cienie rzucane przez łopaty wirnika są znacznie wydłużone. 
Efekt migotania cienia jest szczególnie zauważalny w okresie zimowym, co jest 
związane ze stosunkowo niewielkim kątem padania promieni słonecznych (EDR. 
2009 Shadow Fliker Modeling Report). Maksymalna częstotliwość migotania 
nowoczesnych turbin wiatrowych nie przekracza częstotliwości 1Hz, a wg 
przeprowadzonych badań (Brytyjskie Stowarzyszenie Epilepsji) migotanie o 
częstotliwości powyżej 2,5 Hz – rotor musiałby wykonywać 50 obr./min (tzw. efekt 
stroboskopowy) może być uciążliwe dla człowieka. W związku z powyższym efekt 
migotania cienia wywołany pracą turbin nie powinien być odbierany jako szkodliwy. 
Niemniej jednak efekt ten może powodować zmęczenie u osób na niego narażonych.  

Intensywność zjawiska migotania cienia jest uzależniona od następujących 
czynników (Ove Arup and Partners, 2004): 

 wysokości i średnicy wirnika, 

 odległości „obserwatora” od farmy wiatrowej (efekt nie jest dostrzegany przy  
odległości ≥ 10-krornej długości łopaty wirnika czyli średnio ok. 400 – 800 m), 

 pory roku, 

 zachmurzenie (im mniejsze zachmurzenie tym większa intensywność 
oddziaływania), 

 obecności drzew między turbiną a „obserwatorem” (drzewa lub budowle 
redukują efekt migotania cienia), 

 orientacji okien w budynkach (w strefie migotania cienia), 

 oświetlenia w pomieszczeniu (doświetlenie przez sztuczne światło bądź okno 
z poza strefy oddziaływania migotania cienia). 

Na terenie Polski brak jest przepisów prawnych, czy wytycznych, które regulowałyby 
kwestie związane z efektem migotania cieni. Jednakże biorąc pod uwagę w/w 

                                            
5
 http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl 
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czynniki wpływające na intensywność tego efektu można mu stosunkowo łatwo 
przeciwdziałać np. poprzez odpowiednią lokalizację farmy wiatrowej i „zasłonięcie” 
wirnika siłowni drzewami znajdującymi się na obszarze pomiędzy punktem imisji a 
farmą wiatrową. Niestety ok. 20-letni okres żywotności turbin wiatrowych jest 
okresem zbyt krótkim i niewystarczającym na pełne wykształcenie pasów zieleni 
izolacyjno-krajobrazowej (dodatkowo pochłaniającej znaczne natężenie dźwięku) 
ewentualnie zaprojektowanych wokół siłowni. 

W celu minimalizacji oddziaływania na krajobraz projekt planu wprowadza 
ograniczenia w ilości dopuszczonych w granicy projektu planu turbin, a także określa 
obowiązujące zasady podczas lokalizacji turbin: 

 obowiązuje zachowanie jednakowej formy i kolorystyki wszystkich elektrowni 
wiatrowych; zastosowana forma i kolorystyka winny sprzyjać ograniczeniu 
zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz oraz zmniejszeniu 
ryzyka kolizji dla przelatujących ptaków. Obowiązuje pomalowanie konstrukcji 
wieży i gondoli na kolor niekontrastujący z otoczeniem (biały lub/i jasnoszary), 
o powierzchni matowej, eliminującej powstawanie refleksów świetlnych, 
dopuszcza się gradientowanie kolorem zielonym do wysokości 40,0 m na 
wieży elektrowni wiatrowej, 

 zakazuje się wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowej, jako nośnika 
treści reklamowych z wyjątkiem oznaczeń graficznych (logo) producenta 
urządzeń i właściciela elektrowni, 

 po zakończeniu budowy zespołu elektrowni wiatrowej nakazuje się 
rekultywację terenów zagospodarowanych funkcją tymczasową, w zakresie 
niezbędnym do realizacji funkcji podstawowego przeznaczenia terenów. 

Ze względu na uwarunkowania obszaru projektu planu oraz planowane 
zagospodarowani funkcjonowanie ustaleń projektu planu wpłynie na zmianę 
walorów krajobrazowych – turbiny będą widoczne ze znacznych odległości. 
Jednakże prognozowane oddziaływanie będzie minimalizowane poprzez 
realizację ustaleń planu.  

 

6.10. Ludzie 

Na etapie realizacji ustaleń projektu planu oddziaływanie na ludzi będzie wiązało się 
przede wszystkim z lokalną zmianą warunków akustycznych i aerosanitarnych, 
wynikających z prac ziemno-budowlanych oraz ruchu samochodów obsługujących 
obszar budowy. Oddziaływanie to będzie miało charakter czasowy ograniczony  
do czasu realizacji inwestycji. Ponadto w wyniku prac budowlanych czasowo może 
zostać zmieniona organizacja ruchu na drogach lokalnych pomiędzy wsiami  
w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi w wyniku realizacji ustaleń projektu 
planu – umożliwienie lokalizacji turbin wiatrowych na terenach rolnych w pobliżu 
terenów zabudowanych na etapie funkcjonowania będzie wiązało się przede 
wszystkim z oddziaływaniem na klimat akustyczny (oddziaływanie hałasu, w tym 
infradźwięków na organizm ludzki), oddziaływaniem wynikającym z rzucanego przez 
turbinę cienia na pobliskie tereny mieszkaniowe a także z oddziaływaniem  
na krajobraz – zmiana krajobrazu i wprowadzenie nowej dominanty krajobrazowej. 
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W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie  
i warunki życia ludzi projekt planu ustalił: 

 ustala się granicę strefy ochronnej elektrowni wiatrowych związanej z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu w 
związku z dopuszczonymi poziomami hałasu w środowisku, zgodnie z 
przepisami odrębnymi ustala się zakaz lokalizacji terenów szpitali, terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze 
stałym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, 
terenów mieszkaniowo – usługowych – zgodnie z rysunkiem planu. 

 dopuszczalny poziom hałasu generowany przez wszystkie elektrownie 
wiatrowe zlokalizowane w obszarze planu musi zawierać się w wyznaczonej 
na rysunku planu strefie 40 dB 

 ustala się zachowanie poziomu hałasu właściwego dla zlokalizowanej  
w pobliżu zabudowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

 obowiązuje zachowanie jednakowej formy i kolorystyki wszystkich elektrowni 
wiatrowych; zastosowana forma i kolorystyka winny sprzyjać ograniczeniu 
zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz oraz zmniejszeniu 
ryzyka kolizji dla przelatujących ptaków. Obowiązuje pomalowanie konstrukcji 
wieży i gondoli na kolor niekontrastujący z otoczeniem (biały lub/i jasnoszary), 
o powierzchni matowej, eliminującej powstawanie refleksów świetlnych, 
dopuszcza się gradientowanie kolorem zielonym do wysokości 40,0 m na 
wieży elektrowni wiatrowej, 

 projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić 
źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy 
zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, 
aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na zdrowie i warunku życia ludzi 
istotne jest, aby turbiny były zlokalizowane w odległości od trenów zabudowy 
mieszkaniowej zapewniającej bezpieczeństwo jej mieszkańcom zarówno od hałasu 
emitowanego przez turbiny wiatrowe, w tym infradźwięków, jak i tzw. efektu 
migotania cienia. 

 

6.11. Oddziaływanie skumulowane 

Oddziaływanie skumulowane i synergiczne w wyniku dopuszczenia zakładanych  
w projekcie planu funkcji – dopuszczenie lokalizacji turbin wiatrowych będzie wiązało 
się ze zwiększonym obciążeniem środowiska, wynikającym z lokalizacji turbin 
wiatrowych na terenie dotychczas użytkowanym rolniczo – nieznaczne ograniczenie 
powierzchni biologicznie czynnej oraz powstanie nowych punktowych źródeł hałasu. 
Zakres tego oddziaływania nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych.  

W przypadku realizacji inwestycji energetyki wiatrowej w pobliżu obszaru projektu 
planu można spodziewać się kumulacji oddziaływania przede wszystkim w zakresie 
hałasu, oddziaływania na ptaki i nietoperze, a także walory krajobrazowe. 
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W przypadku oddziaływania na klimat akustyczny kumulację izofony można 
zauważyć w sytuacji, kiedy turbiny poszczególnych farm wiatrowych są w odległości 
do ok. 2 km. Poziom kumulacji jest zależny także od parametrów turbin wiatrowych, 
w tym mocy akustycznej turbiny. 

W przypadku ptaków oddziaływania skumulowane dotyczą zarówno ptaków 
gniazdowych, jak i przelotnych. Dla ptaków gniazdowych istotne są odległości,  
w jakich stawiane są poszczególne turbiny oraz ich rzędy. W przypadku odstępów 
400-500 m lub więcej pomiędzy turbinami lub ich rzędami efekt kumulacyjny  
na farmie jest niewielki. Większe zagęszczenie turbin może wywołać efekt kumulacji 
oddziaływań poszczególnych siłowni i obniżać zagęszczenie ptaków na farmie.  
W przypadku ptaków przelotnych oddziaływanie skumulowane jest związane z tym, 
iż pojedyncza turbina stanowi innego rodzaju przeszkodę niż dwie lub więcej, jest 
łatwa do ominięcia. Generalnie im szerszej są rozmieszczone turbiny (utworzone 
„optyczne korytarze” między turbinami) tym efekt kumulacji oddziaływań jest mniejszy 
a farma bezpieczniejsza dla ptaków.  

W związku z powyższym na późniejszym etapie projektowym bardzo istotne jest, aby 
przeprowadzić analizę skumulowanego oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej  
z innymi tego typu inwestycjami w sąsiedztwie, zwłaszcza w zakresie oddziaływania 
na klimat akustyczny, ptaki i nietoperze oraz krajobraz. 
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7. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

W zakresie charakteru proponowanej projektem planu – umożliwienie lokalizacji 
turbin wiatrowych, a także ze względu na znaczne oddalenie od granic państw 
sąsiednich nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. Oddziaływania wynikające z funkcjonowania farmy wiatrowej  
na przedmiotowym terenie nie będą wykraczały poza granicę obszaru projektu planu.  

 
8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW 
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW 

Wśród zapisów projektu planu, które w znaczący sposób ograniczają negatywne 
oddziaływanie na środowisko należy wymienić:  

 Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić 
źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy 
zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, 
aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

 W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych 
warunków klimatycznych, cech podłoża gruntowego i gatunków rodzimych. 

 Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz realizacji ogrodzeń z 
podmurówką, w celu umożliwienia migracji płazów dla zachowania powiązań 
ekologicznych i przyrodniczych, ustala się wysokość dolnej krawędzi 
ogrodzenia od poziomu terenu na 15 cm. 

 Po zakończeniu budowy zespołu elektrowni wiatrowej nakazuje się 
rekultywację terenów zagospodarowanych funkcją tymczasową, w zakresie 
niezbędnym do realizacji funkcji podstawowego przeznaczenia terenów. 

 Ustala się zachowanie i ochronę istniejących zbiorników wodnych. 

 Kompleks leśny w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu – teren lasu ZL.1. Na 
terenach ZL należy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną zgodną z 
obowiązującymi przepisami. 

Realizacja zainwestowania proponowanego w projekcie planu nie spowoduje 
znacząco negatywnych oddziaływań, które mogłyby wymagać kompensacji 
przyrodniczej. Fragmenty obszaru projektu planu znajdujące się w granicach 
obszarów chronionych – Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Specjalny 
Obszar Ochrony „Przywidz” pozostawiono w dotychczasowym użytkowaniu. Tereny 
lokalizacji turbin wiatrowych zaproponowano na terenach rolnych poza obszarami 
form ochrony przyrody. 
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Nie prognozuje się, aby realizacja i funkcjonowanie ustaleń projektu planu 
spowodowały znaczące negatywne oddziaływania na sieć Natura 2000 bądź na cele 
jej ochrony i integralność sieci. 

 

9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE PROJEKTU PLANU 

Zapisy projektu planu są wynikiem analiz uwarunkowań przyrodniczych, 
krajobrazowych, zagospodarowania przestrzennego terenu, a także kierunków 
rozwoju gminy i województwa. 

Przyjęte w projekcie planu rozwiązania dotyczące umożliwienia lokalizacji turbin 
wiatrowych na terenie gminy Przywidz w obrębach Piekło Górne, Kierzkowo  
i Borowina są zgodne z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego oraz innymi dokumentami strategicznymi – Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. 

Projekt planu uwzględnia uwarunkowania środowiskowe, a także eksponuje potrzebę 
ochrony walorów kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych oraz potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i warunków życia ludzi. Projekt planu 
tworzy przestrzeń dla lokalizacji maksymalnie 5 turbin wiatrowych  
w obrębach geodezyjnych Piekło Górne, Kierzkowo i Borowina, która została 
wybrana na podstawie analiz uwarunkowań środowiskowych.  

W związku z tym, że projektowane w projekcie planu zagospodarowanie uwzględnia 
proekologiczne rozwiązania produkcji energii – farma wiatrowa wykorzystuje 
odnawialne źródło energii, jakim jest wiatr, a zapisy projektu planu uwzględniają 
wymogi ochrony środowiska nie proponuje się rozwiązań alternatywnych, poza tymi 
zaproponowanymi w projekcie planu.  

Szczegółowe lokalizacje turbin - ich rozmieszczenia i liczby, a także ewentualne 
zaniechanie realizacji przedsięwzięcia będą uzależnione od wyników 
przeprowadzanych monitoringów ptaków i nietoperzy oraz wybranych przez 
przyszłego inwestora technologii. 

 

10. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU 
PLANU 

Zapisy przedmiotowego projektu planu uwzględniają wymogi ochrony środowiska  
oraz ochrony dóbr kultury zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przewiduje 
się, że skutki realizacji projektu planu będą typowe dla tego rodzaju zainwestowania. 
Jednakże w związku z możliwością wystąpienia różnych sytuacji awaryjnych, 
nieprzewidzianych i niemożliwych do sprecyzowania na etapie oceny projektu planu, 
należy przeprowadzić monitoring skutków realizacji ustaleń projektu planu. 

W ramach monitoringu skutków realizacji ustaleń projektu planu analizie powinna 
podlegać zgodność realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi w dokumencie 
projektu planu, a także wpływ inwestycji na środowisko. 

W związku z możliwością wybiórczej realizacji ustaleń projektu planu na etapie 
realizacji kontroli powinna podlegać lokalizacja turbin wiatrowych na wyznaczonych 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

67 

do tego terenach oraz kontrola lokalizacji i typu zagospodarowania obiektów 
kubaturowych w sąsiedztwie strefy ochronnej elektrowni wiatrowych. Kontroli 
powinien również podlegać wpływ prac budowlanych na środowisko.  

W związku z projektowaną funkcją – lokalizacja farmy wiatrowej, na etapie 
funkcjonowania kontroli powinny podlegać przede wszystkim: oddziaływanie na ptaki 
i nietoperze a także weryfikacja i określenie faktycznego zasięgu prognozowanego 
oddziaływania hałasu. Monitoring porealizacyjny awifauny i chiropterofauny powinien 
być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami zaproponowanymi w dokumentach ocen 
oddziaływania farmy wiatrowej na ptaki i nietoperze. 

Pomiary hałasu w środowisku od farmy wiatrowej, na etapie jej funkcjonowania,  
w celu określenia faktycznego oddziaływania na klimat akustyczny i weryfikacji 
wyników prognoz powinny w miarę możliwości być zgodne z metodami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody. Jednakże w związku ze specyfiką zjawisk akustycznych, jakie 
towarzyszą pracy turbin (za dr inż. R. Ingielewiczem i dr inż. A. Zagubieniem6) 
proponuje się przyjęcie następujących zasad wykonywania pomiarów kontrolnych dla 
określenia hałasu emitowanego do środowiska: stosowanie osłon przeciwwietrznych 
na mikrofon, ocenę należy wykonać dla prędkości wiatru 8 m/s, na wysokości 10 m 
n.p.m. (co będzie odpowiadało poziomom mocy akustycznej źródeł przyjmowanych 
do obliczeń teoretycznych, zbliżonych do maksymalnych), w poszczególnych 
punktach pomiarowych pomiary tła należy wykonać niezależnie. Ponadto  
w sprawozdaniu z pomiarów należy podawać oprócz ogólnie zalecanych informacji 
również prędkość i kierunek wiatru, w stosunku do usytuowania punktów kontrolnych 
a ocenę zagrożenia środowiska należy prowadzić dla wyników pomiarów poziomu 
ciśnienia akustycznego odpowiadającego prędkości wiatru zbliżonej do 8 m/s, na 
wysokości 10 m n.p.m.  

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia pomiarów wielkości emisji 
hałasu do środowiska, w tym określenie punktów pomiarowych powinny zostać 
określone na późniejszym etapie prac związanych z procedurą uzyskiwania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

Ze względu na lokalizację strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej  
w granicach obszaru lokalizacji turbin wiatrowych kontroli powinna podlegać również 
zgodność lokalizacji turbin z uzyskanymi pozwoleniami Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Ponadto ze względu na dopuszczenie szczelnych zbiorników bezodpływowych, jako 
rozwiązania tymczasowego w odprowadzania ścieków istotne jest, aby kontroli na 
etapie realizacji podlegała lokalizacja i wymagania techniczne a na etapie 
funkcjonowania szczelność oraz udokumentowanie wywozu ścieków do oczyszczalni 
ścieków. Po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej kontroli powinien podlegać 
wymóg podłączenia do sieci oraz likwidacja zbiorników. 

 

                                            
6
 Forum Ekologiczne 1(52)/2004 „Uciążliwości hałasowe elektrowni wiatrowych” 
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11. ZIDENTYFIKOWANE TRUDNOŚCI, W TYM TRUDNOŚCI 
WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

W niniejszej Prognozie przeprowadzona została ocena oddziaływania zapisów 
projektu planu w zakresie ograniczonym dostępnymi materiałami archiwalnymi 
dotyczącymi budowy i funkcjonowania środowiska oraz występujących w granicach  
i w bezpośrednim otoczeniu źródeł degradacji i zanieczyszczenia środowiska.  

W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wszystkich potencjalnych oddziaływań, 
zarówno na etapie tworzenia jak i funkcjonowania obszaru objętego zapisami ustaleń 
projektu planu. W wybranych zakresach, na podstawie dostępnej wiedzy, w oparciu  
o polskie i europejskie doświadczenia w zakresie realizacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego tego typu, dokonano oceny oddziaływania 
zastosowanych rozwiązań wraz z określeniem działań minimalizujących  
i ograniczających potencjalne oddziaływania na środowisko.  

Podczas opracowywania niniejszej prognozy stwierdzono brak dokumentacji 
dotyczącej oddziaływania na ptaki i nietoperze. Zgodnie z informacjami od 
przyszłego inwestora stosowne monitoringi przyrodnicze zostały już rozpoczęte.  

Nie stwierdzono innych znaczących trudności, luk technicznych lub braku informacji 
koniecznych do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów 
geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo – gmina Przywidz.   

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został 
opracowany przez zespół autorski ALFA-PRO Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska 
(Gdańsk 2013 r.). Projekt planu dotyczy wprowadzenia na tereny dotychczas 
niezainwestowane możliwość lokalizacji turbin wiatrowych na terenach użytkowanych 
rolniczo. Celem sporządzenia projektu planu jest ustalenie regulacji przestrzennych  
dla stworzenia możliwości lokalizacji turbin wiatrowych na terenach rolniczych gminy 
Przywidz. 

Zapisy projektu planu są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. 

Obszar objęty projektem planu jest położony poza obszarami, na których obowiązuje zakaz 
lokalizacji elektrowni wiatrowych, zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obszary, na których 
mogą być wprowadzone zakazy lokalizacji turbin – prawne formy ochrony przyrody.  

Zgodnie z ustaleniami projektu planu tereny przeznaczone pod lokalizację siłowni  
są zlokalizowane poza obszarami, na których obowiązuje zakaz lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, a także poza obszarami, na których mogą być wprowadzone zakazy lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. 

Zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
są zgodne z ustaleniami uchwały nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim:  

o Obszary wyznaczone pod lokalizację siłowni wiatrowych są położone poza granicami 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

o Kompleks leśny objęty ochroną – będący w granicach Przywidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu został zgodnie z ustaleniami planu zachowany, jako teren 
elementarny ZL.1. 

Przewidywany obszar znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu 
będzie tożsamy z maksymalnym zasięgiem oddziaływania hałasowego od turbin wiatrowych 
na tereny chronione akustycznie. Obszar ten będzie ograniczony do obszaru objętego 
projektem planu.  

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu nie prognozuje się powstania nowych, 
istotnych źródeł uciążliwości dla środowiska. Nie przewiduje się również istotnych zmian 
stanu środowiska w stosunku do sytuacji bieżącej.   

Wszystkie ustalenia projektu planu zgodne są z zapisami licznych aktów prawnych 
regulujących poszczególne dziedziny ochrony środowiska, a jednocześnie mających 
zastosowanie w przypadku analizowanej inwestycji.  

Projekt planu uwzględnia potencjalne i istniejące problemy z zakresu ochrony środowiska w 
graniach i sąsiedztwie przedmiotowego terenu. Przedstawione powyżej problemy z zakresu 
ochrony środowiska są minimalizowane poprzez wprowadzenie w projekcie planu szeregu 
ustaleń ograniczających negatywne oddziaływania.  

Ocena oddziaływania na komponenty środowiska: 

 Przekształcenia, jakie wystąpią na etapie realizacji będą przekształceniami typowymi 
i nieuniknionymi dla etapu inwestorskiego, a ich intensywność będzie uzależniona od 
skali prowadzonych prac. Przekształcenia litosfery będą ograniczone do placów 
budowy  
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 W wyniku realizacji i funkcjonowania ustaleń projektu planu, przy założeniu realizacji 
wszystkich ustaleń projektu planu nie prognozuje się pogorszenia stanu środowiska 
gruntowo-wodnego  

 Realizacja i funkcjonowanie ustaleń projektu planu nie spowoduje znaczącego 
pogorszenia warunków aerosanitarnych w granicach i sąsiedztwie projektu planu.  

 Realizacja i funkcjonowanie ustaleń projektu planu wprowadza  
do środowiska nowe źródła hałasu (turbiny wiatrowe), jednakże przy założeniu 
realizacji wszystkich ustaleń projektu planu nie prognozuje się wystąpienia 
ponadnormatywnego oddziaływania na tereny projektowanej i istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie planowanych turbin wiatrowych. 
Negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny będzie ograniczone do strefy 
ochronnej elektrowni wiatrowych wyznaczonej w granicach projektu planu. 

 Nie prognozuje się, aby realizacja ustaleń projektu planu spowodowała istotne, 
negatywne oddziaływania w zakresie szaty roślinnej. Na etapie realizacji nastąpi 
likwidacja szaty roślinnej z terenów przeznaczonych pod lokalizację turbin 
wiatrowych i nowoprojektowanych obiektów kubaturowych - przede wszystkim 
agrocenozy i roślinność ruderalna.  Ponadto projekt planu minimalizuje negatywne 
oddziaływania poprzez szereg zapisów, w tym dotyczących zachowania terenów 
lasu. 

 Ocena oddziaływania turbin wiatrowych na ptaki i nietoperze wraz z ewentualnymi 
działaniami minimalizującymi zostanie określona na podstawie przeprowadzonych 
całorocznych monitoringów ptaków i nietoperzy. 

 Na podstawie przedstawionych charakterystyk obszarów ochrony przyrody oraz 
oceny zapisów projektu planu, w tym dotychczas zebranego materiału dotyczącego 
prognozowanego oddziaływania na środowisko planowanej farmy wiatrowej na ptaki 
i nietoperze nie prognozuje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na obszary 
ochrony przyrody. 

 Nie prognozuje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na zabytki oraz dobra 
kultury i krajobraz kulturowy obszaru projektu planu. 

 nie prognozuje się wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań na dobra 
materialne w granicach projektu planu i jego sąsiedztwie. 

 Ze względu na uwarunkowania obszaru projektu planu oraz planowane 
zagospodarowani funkcjonowanie ustaleń projektu planu wpłynie na zmianę walorów 
krajobrazowych – turbiny będą widoczne ze znacznych odległości. Jednakże 
prognozowane oddziaływanie będzie minimalizowane poprzez realizację ustaleń 
planu.  

 W przypadku realizacji wszystkich ustaleń projektu planu nie prognozuje się 
wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi 

Nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Nie prognozuje się, aby realizacja i funkcjonowanie ustaleń projektu planu spowodowały 
znaczące negatywne oddziaływania na sieć Natura 2000 bądź na cele jej ochrony i 
integralność sieci. 


