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1. Przedmiot i cel opracowania 
 

Niniejszy raport oddziaływania na środowisko dotyczy inwestycji polegającej na 

budowie trzech elektrowni wiatrowych w Miłowie, gmina Przywidz, powiat gdański. 

Materiały do wykonywania raportu zebrano w ramach wcześniejszych opracowań, 

prac terenowych, badań środowiskowych oraz informacji uzyskanych od producenta turbin. 

Opracowanie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy planowana inwestycja wpłynie na 

środowisko, a jego celem jest określenie wielkości potencjalnych wpływów w trakcie 

budowy, eksploatacji i likwidacji. Jako podstawę przeprowadzonej oceny przyjęto 

oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie projektowanej inwestycji na elementy środowiska. 

 

2. Podstawy prawne realizacji pracy 
 

2.1. Akty prawne 
 

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z niżej obowiązującymi aktami prawnymi: 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne (Dz. U. UE. L 175 z 5.7.1985, str. 40, ze zm.); 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992, str. 7, ze zm.) – 

dalej Dyrektywa Siedliskowa; 

 Dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (Dz. U. UE. L 20 z 26.1.2010, str. 7, ze zm.) – dalej Dyrektywa Ptasia; 

 Dyrektywa Rady 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez 

urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. U. UE. L 162 z 3.7.2000, str. 1, ze 

zm.) – dalej Dyrektywa Hałasowa; 

 Dyrektywa Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania  w dziedzinie polityki wodnej – dalej Ramowa Dyrektywa 

Wodna (RDW); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232 ze zm.) – dalej ustawa POŚ; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze 

zm.) – dalej ustawa UOP; 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r., , poz. 1235 ze zm.) – dalej ustawa OOŚ; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.); 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. nr 122, poz. 1055); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, ze zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń 

produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub 

stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów 

zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2013 r., poz. 180 ze zm.); 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202, ze zm.); 

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

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody (Dz. 

U. nr 206, poz. 1291); 

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

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze 

zm.); 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjęty Uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81); 

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

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
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także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz. 510, ze zm.). 

 

2.2. Klasyfikacja prawna projektowanej inwestycji 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., , poz. 1235 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.), planowane przedsięwzięcie 

należy uznać za potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko, dla którego 

przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane 

w myśl §3 ust. 1 pkt 6b tj. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej 

energię wiatru inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 

30 m. 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia został nałożony postanowieniem Wójta Gminy Przywidz z dnia 13 stycznia 

2014 r. znak GK.O.6220.9.2013. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości 

(Dz. U. nr 122, poz. 1055). 

 

3. Opis planowanego przedsięwzięcia 
 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z 

urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia 20 

kV. Elektrownie będą oddalone od siebie około 350 metrów licząc od podstawy wieży. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Miłowie, gmina Przywidz na działkach o 

numerach ewidencyjnych 82/4, 83/3 i 112/2, przebieg podziemnej linii kablowej do miejsca 

wpięcia elektrowni wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego planuje się na 

działkach numer 82/4, 82/3, 83/3, 100, 95/1, 97, 112/2 – do istniejącej napowietrznej linii 

średniego napięcia (rys. 1).  

 

3.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i procesów 
 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z 

urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia do 

20 kV.  

Celem budowy elektrowni wiatrowych będzie produkcja energii elektrycznej, a 

następnie jej sprzedaż kontrahentowi. Do wytworzenia energii elektrycznej niezbędna jest 
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turbina wiatrowa i wiatr będący jej siłą napędową. Elektrownie wiatrowe będą miały 

następujące parametry: 

 Wysokość elektrowni maksymalnie do 180 m (wieża rurowa o wysokości do 

 138 m, średnica rotora do 82 m); 

 Średnica wieży rurowej u podstawy dolnej 6,5 m; 

 Średnica wieży rurowej u podstawy górnej 3,5 m; 

 Powierzchnia podstawy wieży 20 m2; 

 Powierzchnia fundamentu turbiny wiatrowej około 400 m2. Fundament zostanie 

przykryty warstwą ziemi i obsiany roślinnością niską, z wykluczeniem drzew i krzewów; 

 Przewiduje się plac montażowy turbiny o powierzchni około 1000 m2. Plac 

montażowy/manewrowy będzie zrobiony z płyt betonowych, ułożonych na gruncie. 

Produkcja energii elektrycznej będzie w pełni zautomatyzowana. Obsługę człowieka 

przewidziano wyłącznie w okresie kontroli i konserwacji. Produkowana energia elektryczna 

przesyłana będzie liniami kablowymi do stacji transformatorowo-pomiarowej, gdzie napięcie 

synchronizowane będzie do napięcia sieci rozdzielczej 15 kV. Stacja transformatorowo-

pomiarowa, będzie stacją kontenerową, posadowioną na gruncie, zabezpieczonym matą 

ochronną. Użyty będzie transformator olejowy. 

Przewiduje się niewielki pobór energii elektrycznej przez turbiny na zasilanie obwodów 

oświetleniowych i pomiarowych w czasie, gdy elektrownie same nie produkują energii 

elektrycznej. Przewidywane zużycie około 10 MWh/rok. 

Linie przesyłowe do zasilania i odprowadzania energii elektrycznej z każdej turbiny 

wiatrowej wykonane będą, jako podziemne. Wykop pod linię będzie wykonany minikoparką 

na głębokość 110 centymetrów. Będzie ona położona na 10 centymetrowej podsypce z 

piasku. Będzie on wykonany po montażu elektrowni wiatrowych. Linia będzie przebiegać w 

granicach działek inwestycyjnych (82/4, 83/3, 112/2) oraz działkach sąsiednich o numerach 

82/3, 100, 95/1, 97 (rys. 1). Podłączenie elektrowni do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego nastąpi na działce nr 83/3 do istniejącej, napowietrznej linii. 

Podziemna linia kablowa z elektrowni zostanie doprowadzona do słupa, gdzie nastąpi 

podłączenie. Przewody wychodzące z ziemi zostaną doprowadzone do linii napowietrznej 

skąd prąd bez użycia transformatora w tym miejscu popłynie do sieci. Włączenie elektrowni 

wiatrowych do sieci nie zmieni istniejącego już pola elektromagnetycznego, nie nastąpi także 

oddziaływanie skumulowane tego pola. Nie planuje się budowy własnej stacji GPZ z 

transformatorami o dużej mocy i możliwym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego. 

Na potrzeby obsługi komunikacyjnej inwestycji, wykorzystana zostanie istniejąca 

wzdłuż działki wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości 4 m. Lokalizacja wjazdu i wyjazdu 

do każdej elektrowni – z omawianej drogi gruntowej. Na działkach ewidencyjnych zostaną 

wybudowane dodatkowe drogi komunikacyjne o łącznej długości około 1200 m i szerokości 4 

m. Będą one wybudowane z płyt betonowych posadowionych na macie zabezpieczającej 

grunt przed przedostaniem się zanieczyszczeń w głąb ziemi.  

 

 



 8 

Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji wraz z przebiegiem linii SN oraz miejscem przyłączenia do KSE. 
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Nie przewiduje się budowy utwardzonych parkingów. Planuje się budowę placu o 

powierzchni do 400 m2, umożliwiającego obsługę elektrowni wiatrowych na etapie 

eksploatacji. Nie przewiduje się odwodnienia terenu. Zaplecze budowy będzie stanowił jeden 

obiekt sanitarny dla pracowników wraz z sanitariatem oraz wygrodzonym, nieutwardzonym 

parkingiem dla maszyn i pojazdów samochodowych. Całość nie przekroczy 200 m2. 

 Pierwszym etapem inwestycji ingerującym w grunt będą odwierty w głąb ziemi, które 

są niezbędne do przygotowania projektów budowlanych. Pozwolą one określić jakość gruntu 

i zaprojektować wielkość fundamentu. Można je uznać za prace przygotowawcze. Pierwszą 

czynnością w momencie budowy elektrowni wiatrowych jest położenie dróg dojazdowych na 

działkach i placów montażowych. Następnie będą prowadzone wykopy pod fundament. 

Część ziemi zostanie wywieziona z terenu budowy, pozostała warstwa ziemi, o wartości 

produkcyjnej zostanie odłożona na bok i posłuży do przykrycia fundament. Wykopy będą 

wykonywane koparką gąsienicową. Następnie zostanie przywieziona stal na fundament. 

Kilka dni później betoniarkami dostarczony zostanie beton. Po około 3 tygodniach od 

zakończenia prac przy fundamencie na miejsce budowy przyjedzie dźwig montujący 

elektrownie wiatrowe. Transport elektrowni odbędzie się w tym samym czasie. Montaż 

elektrowni wiatrowych zajmie dwa dni.  

Planowane elektrownie wiatrowe umiejscowione zostaną poza obszarem zabudowy 

mieszkaniowej. Najbliższe domy znajdują się w odległości około 450 m w kierunku 

wschodnim od miejsca inwestycji i należą do właściciela jednej z działek. Następne 

zabudowania położone są w odległości około 570 metrów w kierunku południowym. Kolejne 

zabudowania położone są w odległości ponad 600 metrów od miejsca planowanej inwestycji.  

 

3.2. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń 
 

3.2.1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
 

Elektrownie wiatrowe nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery. W trakcie 

eksploatacji elektrowni produktem ubocznym powstałej energii nie będą zanieczyszczenia, 

spaliny a także dwutlenek węgla. 

 

3.2.2. Emisja hałasu 
 

Przewidywana moc akustyczna turbiny od 94 decybeli przy minimalnym wietrze do 

105 decybeli przy maksymalnym wietrze.  

 

3.2.3. Emisja ścieków 
 

Elektrownie wiatrowe nie emitują ścieków i płynnych odpadów w trakcie pracy 

odprowadzanych do kanalizacji. 
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3.2.4. Produkcja odpadów 
 

Głównymi rodzajami odpadów, wytwarzanymi na terenie planowanego przedsięwzięcia 

będą: 

 Olej hydrauliczny (13 01 10*) – ok. 0,2 Mg/rok, 

 Lampy fluorescencyjne, zużyte części i urządzenia elektroniczne (16 02 13*, 16 02 14, 16 

02 15*, 16 02 16) – ok. 0,01 Mg/rok, 

 Mieszaniny metali (17 04 07) – ok. 0,1 Mg/rok. 

 

4. Opis elementów przyrodniczych i zabytków 

 

Zgodnie z podziałem regionalnym Polski Kondrackiego teren przedsięwzięcia położony 

jest na terenie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, makroregionu Pojezierze 

Wschodniopomorskie oraz podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie. 

Teren planowanej inwestycji znajduje się w okolicach Miłowa. Dominujących 

elementem krajobrazu są pola uprawne, czynna żwirownia, występują również zwarte 

kompleksy leśne oraz duże zbiorniki wodne. 

Przedmiotowe działki nie leżą w granicach obszarów objętych ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) 

(rys. 2). 

Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: 

 0,2 km na zachód Przywidz PLH220025; 

 3,3 km na północny wschód Pomlewo PLH220092; 

 4,1 km na północny zachód Huta Dolna PLH220089. 

Pozostałe obszary objęte ochroną na podstawie ww. ustawy to: 

 0,2 km na zachód Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 1,2 km na północny zachód rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”. 

Obecnie teren omawianych działek jak i działek sąsiednich zagospodarowany jest jako 

czynna żwirownia. Ponadto, dominują pola uprawne, w bezpośrednim sąsiedztwie działki 

inwestycyjnej nie ma dużych obszarów łąk i zbiorników wodnych. Cały obszar 

zagospodarowany jest w sposób intensywny. 

 

4.1. Uwarunkowania przyrodnicze 

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenach, które podlegałyby 

zapisom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska 

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

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz. 

510, ze zm.). 
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Teren inwestycji znajduje się w znacznym oddaleniu od obszarów: 

 Wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów 

wybrzeży; 

 Obszarów górskich i leśnych; 

 Obszarów objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

 Obszarów, na których standardy, jakości środowiska zostały przekroczone; 

 Obszarów przylegających do jezior. 

 

4.2. Ochrona dóbr kultury 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie ma obiektów o 

znaczeniu dla dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu: 

 Nie występują strefy ochrony archeologicznej; 

 Nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, będące pod opieką 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 Nie występują planowane strefy konserwatorskie do ochrony zabytków. 

Najbliższe obiekty wpisane do rejestru zabytków są oddalone: 

 Ok. 1,0 km na wschód kapliczka przydrożna, cmentarz ewangelicki oraz budynki 

mieszkalne w miejscowości Miłowo. 

 Ok. 1,5 km na zachód budynki mieszkalne i gospodarcze oraz cmentarz ewangelicki w 

miejscowości Gromadzin. 

 Ok. 1,0 km na południe cmentarz ewangelicki w miejscowości Bliziny. 

 Ok. 2,5 km na północny zachód miejscowość Przywidz z licznymi budynkami 

mieszkalnymi i gospodarczymi, kościołem, cmentarzem i parkiem. 

Najbliższe obiekty objęte strefą ochrony archeologicznej to oddalone: 

 Ok. 1,0 km na wschód liczne ślady osadnictwa, punkty osadnicze ze Średniowiecza i 

okresu nowożytnego w miejscowości Miłowo. 

 Ok. 1,5 km na zachód liczne ślady osadnictwa, punkty osadnicze ze Średniowiecza i 

okresu nowożytnego w miejscowości Gromadzin. 

 Ok. 2,5 km na północny zachód liczne ślady osadnictwa, punkty osadnicze z okresu 

wczesnej epoki żelaza, epoki kamienia, Neolitu, Średniowiecza w miejscowości Przywidz. 

Planowana lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz prowadzących do nich dróg 

dojazdowych nie stwarza zagrożenia dla tych obiektów. Ponadto tereny lokalizacji elektrowni 

wiatrowych i prowadzących do nich dróg dojazdowych położone są poza zasięgiem stref 

ochrony archeologicznej. 
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5. Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia 

 
5.1. Wariant zerowy 

 
W przypadku nie zrealizowania inwestycji, omawiane działki będą nadal 

eksploatowane w dotychczasowy sposób. Będzie tu wydobywany piasek.  
 

5.2. Wariant alternatywny 

 
Wariant ten zakłada budowę napowietrznej linii SN, łączącej elektrownie wiatrowe z 

krajowym systemem elektroenergetycznym. 

 

5.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w omawianej lokalizacji zakłada budowę 

elektrowni o wysokości łącznej 180 metrów i mocy 5MW, wraz z infrastrukturą (podziemną 

linią kablową i stacją transformatorową) Dzięki temu uzyskana zostanie większa produkcja 

energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii przy dokładnie takim samym 

oddziaływaniu na środowisko i gabarytach poszczególnych elementów elektrowni wiatrowej. 

Jednak brak możliwości przyłączenia takiej mocy elektrowni wiatrowych do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego.  

 
5.4. Wariant wybrany 

 

Wariant wybrany zakłada budowę trzech elektrowni wiatrowych o mocy 4MW każda, 

wysokości łącznej 180 metrów wraz z infrastrukturą (podziemną linią kablową, łączącą 

elektrownie wiatrowe z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym i kontenerową stacją 

transformatorową). Wariant ten został wybrany w efekcie analizy uzyskanych materiałów. W 

trakcie prac nad przygotowaniem projektu wzięto pod uwagę miejsce lokalizacji turbiny oraz 

wysokość. Wariant wybrany przewiduje oddalenie elektrowni wiatrowych od cieków 

wodnych oraz zadrzewień. Dzięki temu rozwiązaniu planowana inwestycja zmniejszy 

prawdopodobieństwo niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na faunę i spełni 

zalecenia lokalizacji siłowni według nowych wytycznych. 

Poza tym lokalizacja ta nie zakłóci życia mieszkańców okolicznych zabudowań. W 

wariancie wybranym będzie położona daleko od zabudowań. Przedsięwzięcie nie wpłynie na 

pośrednią i bezpośrednią utratę siedlisk zajmowanych przez gatunki ptaków i nietoperzy, 

występujących na najbliższych cennych terenach, w tym na obszarach Natura 2000.  

W wariancie tym nie zostanie także przekroczona norma dopuszczalna hałasu na 

okoliczne zabudowania i tereny chronione akustycznie. Lokalizacja ta nie zakłóci życia 

mieszkańców Miłowa oraz uzyskała akceptację właścicieli najbliższych gospodarstw. 
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Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji wraz z najbliższymi formami ochrony przyrody. 
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6. Określenie przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko 

 

6.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy 

 

6.1.1. Wierzchnia warstwa litosfery, w tym gleby 

 

Oddziaływanie planowanych elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą na środowisko 

abiotyczne będzie miało miejsce na etapie budowy, która potrwa do 2 miesięcy. Wykonane 

zostaną wówczas drogi dojazdowe i wykopy pod fundamenty wież elektrowni i wykopy pod 

kable. Wykonanie wykopów pod fundamenty spowoduje likwidację pokrywy glebowej i 

przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku z robotami 

ziemnymi oraz powstanie odpadów w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod 

fundamenty. Przewiduje się fundamentowanie na głębokości ok. 4 m p.p.t., co przy 

planowanych parametrach fundamentów daje wartość około 4800 m3 gruntu dla 3 

elektrowni.  

Grunt z wykopów będzie wykorzystany do niwelacji całości terenu po zakończeniu 

budowy. Wykopy budowlane wykonane zostaną także przy układaniu kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych. Ziemia z wykopów pod kable wykorzystana zostanie w całości do ich 

zasypania. Po zakończeniu prac tereny te zostaną przywrócone funkcji rolniczej. 

Ułożenie kabli elektroenergetycznych SN wraz ze światłowodami w wykopie, wymagać 

będzie wykonania: 

 wykopu szerokości ok. 0,9 m i głębokości ok. 1,1 m; 

 okresowego składowania urobku z wykopów; 

 wyrównania i oczyszczenia dna wykopu z kamieni i innych przedmiotów; 

 wykonania podsypki piaszczystej; 

 ułożenia kabli elektroenergetycznych i rurociągu światłowodowego w wykopie; 

 zasypania wykopu z ułożeniem nad nimi taśm ostrzegawczych. 

Wykopy wykonywane są zazwyczaj z użyciem maszyn budowlanych (koparek), 

częściowo, w miejscach wrażliwych wykopy mogą być prowadzone ręcznie. Nie wystąpi 

konieczność przejścia linią kablową przez rzeki. 

Na terenach posadowienia elektrowni, nastąpi likwidacja pokrywy glebowej (głównie 

gleby zaliczane do IV-VI klasy bonitacyjnej). Naruszenie pokrywy glebowej nastąpi również 

związku z ułożeniem linii kablowych SN. Przy czym trasy przebiegów linii kablowych zostaną 

przywrócone do użytkowania rolniczego. W trakcie prac wierzchnia warstwa gleby będzie 

odkładana przy wykopie, w celu wykorzystania do końcowej rekultywacji. 

W trakcie budowy elektrowni, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu, składowaniem 

materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, mogą wystąpić przekształcenia 

fizyczne pokrywy glebowej w sąsiedztwie terenów bezpośredniej lokalizacji elektrowni. 

Należą do nich: 

 zmiany struktury litologicznej skały macierzystej (podglebia); 
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 likwidacji profilu glebowego; 

 zmiany fizycznej struktury gleby w wyniku ugniatania sprzętem budowlanym i 

składowanym materiałem. 

W trakcie prac budowlanych nastąpią następujące przekształcenia pokrywy glebowej: 

 likwidacja pokrywy glebowej (zdjęcie pokrywy glebowej i złożenie nadkładu do 

 późniejszego wykorzystania, po zakończeniu prac ziemnych); przy zastosowaniu metody 

płużenia nastąpi jedynie przemieszanie wierzchnich warstw litosfery;  

 przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych (wybranie warstwy 

ziemi z wykopu i okresowe zdeponowanie jej na powierzchni do czasu ułożenia kabli. 

Po zakończeniu prac wykopy pod kable zostaną zasypane i zrekultywowane. 

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze, węzły betoniarskie) może 

wywołać drgania (wibracje), które zlokalizowane będą w strefie prowadzonych prac i ustąpią 

z chwilą ich zakończenia. Mogą być one szkodliwe dla konstrukcji budynków i być uciążliwe 

dla ludzi przebywających w budynkach. Ich występowanie jest jednak krótkotrwałe i dotyczy 

obszaru maksymalnie do kilkudziesięciu metrów od strefy pracy urządzeń. W przypadku 

planowanego przedsięwzięcia drgania takie będą występowały jedynie w okresie budowy 

fundamentów wież elektrowni. 

Ze względu na odległości zabudowy mieszkalnej od placów budowy (ponad 400 m) 

nie prognozuje się zagrożeń wibracjami dla najbliższych budynków i ludzi w nich 

przebywających. 

 

6.1.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Na terenie bezpośrednich lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz na trasach przebiegu 

dróg dojazdowych nie występują wody powierzchniowe (są oddalone około 500 metrów). 

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej nie będzie miała 

wpływu na występujące w otoczeniu obiekty hydrograficzne. Posadowienie elektrowni 

wiatrowych poprzedzi wykonanie badań geotechnicznych gruntu. W związku z płytkim 

fundamentowaniem planowanych elektrowni (ok. 4 m p.p.t.), nie prognozuje się naruszenia 

pierwszego poziomu wód gruntowych. W przypadku posadowienia elektrowni wiatrowych 

poniżej pierwszego poziomu wód gruntowych, fundamenty należy wykonać metodą 

gwarantującą miejscowe odwodnienie, zapobiegającą naruszeniu warunków 

hydrogeologicznych i zapobiegającą odwodnieniu wykraczającemu poza teren objęty 

posadowieniem fundamentów i koniecznych do tego celu wykopów, np. metodą „na 

mokro”, metodą z wykorzystaniem ścianek Larsena lub inną. 

Obsługa placów budów w zakresie odbioru ścieków sanitarnych odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu przenośnych toalet (typu toi-toi) obsługiwanych przez wyspecjalizowane firmy 

asenizacyjne. Ilość powstających ścieków bytowych (z uwzględnieniem wypełnienia toalet 

przenośnych mieszaniną środków chemicznych neutralizujących nieczystości), wynosi ok. 

100 l/tydzień, na każde 5 osób zatrudnionych na placu budowy. Ścieki te będą odbierane 

przez firmę asenizacyjną obsługującą przenośne toalety i wywożone do oczyszczalni ścieków. 
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W związku z powyższym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje 

oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. 

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w zasięgu bezpośredniego zlewiska 

Dolnej Wisły, w tym w obrębie JCW rzecznej Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą, kod 

PLRW200017298469, w zlewniach jez. Przywidzkiego (PLRW200017298411) i Dopływ spod 

Kol. Gromadzin (PLRW200017298432). Zlewnie te ujęte są w „Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 

2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549). W „Planie …” szczególną rolę zajmuje podsumowanie 

działań zawartych w „Programie wodno-środowiskowym kraju” (PWŚK). Działania te 

powinny zostać zrealizowane na obszarze dorzecza w celu zapewniania utrzymania lub 

poprawy, jakości wszystkich wód do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach w terminie 

późniejszym. Wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2011) stan 

podanych JCW oceniono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano jako 

zagrożone. 

W „Planie …” (2011) przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z 

Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) warunkiem niepogarszania ich stanu oraz uwzględniano 

różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Zgodnie 

z tymi założeniami dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego 

stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego 

stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu 

chemicznego. 

Teren planowanego przedsięwzięcia pod względem podziału na jednolite części wód 

podziemnych położony jest w jednostce JCWPd nr 30 - kod PLGW240030, której stan 

ilościowy i chemiczny oceniono, jako dobry.  

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2011) zgodnie z art. 4 

Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wód podziemnych ustalono następujące cele 

środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW); 

 zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych; 

 wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia podstałego wskutek działalności 

człowieka. 

Jak wykazano powyżej na terenie bezpośrednich lokalizacji elektrowni wiatrowych nie 

występują wody powierzchniowe (Jezioro Przywidz oddalone jest o około 800 metrów, a 

dopływ spod kolonii Gromadzin około 2,3 km). Budowa zespołu elektrowni wiatrowych i 

infrastruktury towarzyszącej nie będzie miała wpływu na występujące w otoczeniu obiekty 

hydrograficzne. 
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W raporcie wykazano, że funkcjonowanie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z 

infrastrukturą techniczną, przy zastosowaniu przewidzianych w projekcie technologii 

chroniących środowisko, nie spowoduje powstania zagrożeń dla wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

W związku z powyższym oceniono, że planowane przedsięwzięcie będzie neutralne w 

aspekcie osiągnięcia celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły” (2011). 
 

6.1.3. Powietrze atmosferyczne 
 

Oddziaływanie na stan powietrza będzie wynikać z pracy sprzętu budowlanego 

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

materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych elektrowni. Te prace spowodują 

okresową emisję pyłów do atmosfery. Będzie ona miała charakter niezorganizowany, o 

zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy. Wobec dobrych warunków 

przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na warunki aerosanitarne w obszarze 

realizacji przedsięwzięcia. 

Ilości emitowanych zanieczyszczeń zależeć będą od zużycia oleju napędowego. 

Z jednego kilograma zużytego oleju napędowego wyemitowane zostanie: 

 CO – 20,8 g; 

 mieszaniny węglowodorów – 4,2 g; 

 NO2 – 15 g; 

 SO2 – 7,8 g; 

 akroleiny – 0,8 g. 

Ponadto w trakcie ruchu samochodów dowożących materiały budowlane i elementy 

konstrukcyjne może wystąpić tzw. wtórna emisja pyłu opadającego, szczególnie w okresie 

długotrwałej suszy. W celu ograniczenia tej emisji – drogę, w rejonie wyjazdu z placu budowy 

należy często sprzątać i zraszać wodą. Ze względu na eliminację zawartości siarki i ołowiu z 

paliw w ocenach pomija się dwutlenek siarki i ołów. Zatem jako najistotniejsze 

zanieczyszczenia analizowane są tlenki azotu, tlenek węgla i węglowodory oraz ze względu 

na ruch głównie pojazdów ciężkich także emisja pyłu zawieszonego. W związku z powyższym 

stężenia wszystkich zanieczyszczeń komunikacyjnych powstałych w fazie budowy będą 

niewielkie.  

Przy pracach spawalniczych emitowany będzie CO, NO2 i pył zawieszony. Ponadto 

przy pracach wykończeniowych, mogą być emitowane benzyna typu C, pył opadający, ksylen 

i toluen. Wpływ emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie prac montażowych i 

wykończeniowych będzie praktycznie ograniczony do obszaru ich bezpośredniego otoczenia, 

gdyż prace te stanowią niewielki udział w całości, i nie będzie stanowił zagrożenia dla 

środowiska. 
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6.1.4. Klimat akustyczny 

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia uciążliwość skoncentruje się głównie na hałasie, 

który towarzyszy pracy maszyn, koparek, dźwigów, narzędzi mechanicznych itp. Hałas 

wywołany będzie również transportem dowożącym elementy elektrowni oraz beton do 

wylewania fundamentów. Przykładowe poziomy hałasu (w odległości 7 m od pracującego 

urządzenia) emitowanego przez urządzenia i maszyny budowlane, na podstawie danych 

zawartych w bazie danych „Database for prediction of noise on construction and open sites”, 

opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, 

Food and Rural Affairs) przedstawia się następująco:  

 zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz – 87 dB(A); 

 koparka gąsienicowa – 85 dB(A); 

 pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki do transportu betonu) – 82 dB(A). 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 

grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202 ze 

zm.), poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega 

ograniczeniom. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem moc akustyczna poszczególnych 

urządzeń nie powinna przekraczać: 

 spycharka gąsienicowa – 104 dB(A); 

 koparka kołowa, ładowarka – 104 dB(A); 

 maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106 dB(A); 

 dźwigi wieżowe – 100 dB(A). 

Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi 

po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy 

oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Prace budowlano – instalacyjno – montażowe 

wykonywane będą w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej (w odległości 450 m). Wszelkie 

prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej. Prognozuje się, że poziom 

ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych prac, spowodowany pracą maszyn 

budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, a także zwiększonym ruchem 

pojazdów samobieżnych i samochodowych, nie spowoduje powstania uciążliwości na 

terenach chronionych akustycznie (poziom hałasu występującego okresowo w trakcie prac 

budowlanych, nie jest normowany w polskim prawie). 

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter okresowy, typowy dla prac 

budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z 

zakończeniem prac stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny, 

związany z pracami budowlano – montażowymi, będzie akceptowalny, jako tymczasowe 

zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia dla środowiska i ludzi oraz 

najbliższych terenów chronionych akustycznie. 
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6.1.5. Warunki klimatyczne 
 

W trakcie budowy planowanej inwestycji będą występować zmiany lokalnych 

warunków klimatycznych, których przyczynami będą: 

 zmiany ukształtowania terenu (niwelacja); 

 zmiany charakteru powierzchni czynnej (granicznej między atmosferą i Ziemią) wraz z 

postępem lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń. 

Zmiany lokalnych warunków klimatycznych obejmą przede wszystkim warunki termiczne, 

warunki wilgotnościowe i warunki anemometryczne (wzrost przewietrzania). Zmiany te nie 

będą miały znaczenia dla otoczenia terenu lokalizacji przedsięwzięcia. 

W miejscach lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz w obrębie placów montażowych i 

dróg dojazdowych tj. w obrębie obszarów użytkowanych rolniczo, prace budowlane będą 

miały znikomy wpływ na lokalne warunki klimatyczne, oddziaływanie to ograniczone będzie 

do zmian w skali mikroklimatycznej. Będą to znikome zmiany związane ze zmianą charakteru 

powierzchni czynnej tj. z pokrytej roślinnością na powierzchnię pozbawioną roślinności. W 

przypadku fundamentów elektrowni oraz dróg dojazdowych zmiana powierzchni będzie 

miała charakter stały (okres funkcjonowania elektrowni to ok. 25 – 30 lat). Na obszarach 

placów montażowych, po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie zrekultywowany i 

przywrócony do poprzedniej funkcji. 

Na odcinkach planowanych linii kablowych w obrębie obszarów użytkowanych 

rolniczo, prace budowlane linii nie będą miały wpływu na lokalne warunki klimatyczne, 

oddziaływanie to ograniczone będzie do zmian w skali mikroklimatycznej. Zmiana 

powierzchni będzie miała charakter okresowy tzn. po położeniu linii kablowych teren 

wykopów zostanie zrekultywowany i powróci do pierwotnego stanu. 

 

6.1.6. Siedliska przyrodnicze i szata roślinna 

 

Oddziaływanie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie budowy. Na terenach bezpośredniej 

lokalizacji elektrowni i na placach montażowych wokół nich oraz na terenach nowych dróg 

dojazdowych zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność.  

Po zakończeniu prac inwestycyjnych tereny zajęte tymczasowo na potrzeby budowy 

(np. wykopy pod kable tereny składowe), zostaną zrekultywowane (przywrócenie funkcji 

rolniczej). Tereny lokalizacji planowanych elektrowni położone są w obrębie czynnej 

żwirowni. Na terenach projektowanych prac budowlanych nie będzie zagrożona roślinność 

drzewiasta i krzewiasta. Budowa planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na siedliska 

chronione w sieci obszarów Natura 2000, ani na chronione gatunki roślin - nie stwierdzono 

ich obecności na obszarze lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. 
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6.1.7. Fauna 

 

W trakcie budowy elektrowni wiatrowych i infrastruktury, w efekcie uciążliwości 

związanych z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie 

fizyczne) i dojazdami na place budowy, fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na 

sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych 

zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych (przede wszystkim 

niektóre gatunki gryzoni i ptaków). 

Obserwacje terenowe wykazują, że płoszenie fauny w trakcie prac budowlanych sięga 

kilkuset metrów od placów budów. Jest to typowe oddziaływanie okresowe. W celu 

minimalizacji zjawiska prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. 

 

6.1.8. Powstawianie i utylizacja odpadów 

 

W trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia powstaną głównie odpady 

budowlane, zaliczane do grupy 17 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206 (tab. 9). W 

mniejszych ilościach powstaną odpady opakowaniowe (z grupy 15) i płuczka wiertnicza 

(grupa 01). 

Znaczna część ww. odpadów (z wyjątkiem gleby i ziemi) będzie tymczasowo 

gromadzona w przeznaczonych do tego kontenerach/pojemnikach, co zminimalizuje ryzyko 

przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Większość odpadów 

wymienionych w powyższej tabeli, z wyjątkiem odpadów grup 17 01 81, 17 02 03, 17 04 11 i 

17 06 04, ich posiadacz (Inwestor), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, ze zm.), 

może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (zgodnie z zasadami określonymi 

w ww. rozporządzeniu). 

Odpady, które nie zostaną przekazane osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, 

muszą zostać wywiezione na koszt Inwestora, na legalnie działające składowisko odpadów. 

Wywózka przeprowadzona musi zostać przez podmiot gospodarczy posiadający odpowiednią 

decyzję starosty. Firma ta będzie odpowiedzialna za dalsze magazynowanie, odzysk lub/i 

unieszkodliwianie odpadów. 

W trakcie układania sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej nie przewiduje 

się powstawania odpadów, z wyjątkiem niewielkich ilości kabli przekazywanych 

wyspecjalizowanej firmie do odzysku lub/i unieszkodliwiania. Gleba i ziemia z wykopów pod 

ułożenie kabli zostanie w całości wykorzystana do ich zasypania. 
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Określenie ilości odpadów wykonano na podstawie zrealizowanych już analogicznych projektów. 

Kod grupy 
odpadów 

Rodzaj odpadów 
 

Ilość  
(dla 2elektrowni 

wiatrowych) 
 
 

15  Odpady opakowaniowe; Sorbenty, Materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania 

 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3 m3 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 9,5 m3 

15 01 03 Opakowania z drewna 1,5 m3 

15 01 04 Opakowania z metali 0,01 t 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,1 m3 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,5 m3 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne  

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 0,1 m3 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i 
infrastruktury drogowej wraz z glebą i ziemią terenów zanieczyszczonych 

 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 4,1 m3 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 0,3 m3 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0,7 m3 
 

17 01 82 Inne niewymienione odpady  0,5 m3 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  

17 02 01 Drewno  0,6 m3 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  0,4 m3 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  

17 03 80 Odpadowa papa  0,4 m3 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  

17 04 05 Żelazo i stal  0,6 ton 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  110 mb 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz 
urobek z pogłębiania) 

 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 6000 m3 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest  

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,5 m3 

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

katalogu odpadów. 
 

Na etapie budowy elektrowni wiatrowych w Niegowie nie przewiduje się powstania 

odpadów niebezpiecznych. 

Zasady postępowania z odpadami regulują ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze do niej. 

 

6.1.9. Oddziaływanie na krajobraz 

 

Oddziaływania na walory krajobrazowe związane z budową elektrowni wiatrowych 

będą silnie powiązane z przekształconym już krajobrazem w tym miejscu poprzez nowo 
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wybudowaną trasę południowej obwodnicy Gdańska. Etap budowy to okres krótkotrwały, a 

samo oddziaływanie to głównie montaż elektrowni przy użyciu dźwigów. Ich wysoka 

konstrukcja będzie miała wpływ na krajobraz dostrzegalny z okolicznych wsi, takich jak 

Niegowo czy Radunica oraz części miasta Gdańska. 

W przypadku realizacji linii kablowych SN wykopy niezwłocznie po położeniu kabli będą 

zasypywane i przystosowane do wcześniejszego użytkowania. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter krótkotrwały. 

 

6.1.10. Zdrowie ludzi 

 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi będzie miało miejsce 

na etapie budowy w wyniku transportu samochodami: 

 urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni; 

 materiałów budowlanych na place budów; 

 ludzi na place budów i z powrotem. 

Uciążliwości związane z oddziaływaniem transportu samochodowego, tj. 

zanieczyszczenie atmosfery (spaliny i pylenie z dróg), hałas, drgania podłoża oraz zagrożenie 

wypadkowe będą ograniczone przestrzennie (otoczenie dróg) i czasowo. Jak wykazano w 

rozdz. „Zanieczyszczenia atmosfery”: stężenia wszystkich zanieczyszczeń komunikacyjnych 

emitowanych w fazie budowy z terenu projektowanej farmy wiatrowej będą śladowe 

(pomijalne), nie powodujące przekroczeń dopuszczalnych norm. Jak wykazano w rozdz. 

„Klimat akustyczny”, ze względu na oddalenie placów budów od terenów zabudowy o funkcji 

mieszkalnej oraz prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, emisja hałasu związana z 

etapem budowy zespołu elektrowni wiatrowych, emisja hałasu nie spowoduje zagrożenia dla 

ludzi oraz najbliższych terenów chronionych akustycznie.  

 

6.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji 

 

6.2.1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. 

 

6.2.2. Emisja hałasu przenikającego do środowiska 

 

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826). 

Dopuszczalne poziomy hałasu podane w ww. Rozporządzeniu odnoszą się do dwóch 

rodzajów wskaźników oceny, które w ustawie POŚ zostały zdefiniowane jako wskaźniki 

wykorzystywane do bieżącej kontroli stanu akustycznego środowiska. Są to: 
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 Poziom równoważny dla pory dziennej (godz. 6:00–22:00), aktualnie oznaczany w 

ustawie POŚ jako LAeqD w decybelach; 

 Poziom równoważny dla pory nocnej (godz. 22:00 – 6:00), aktualnie oznaczany w ustawie 

POŚ jako LAeqN w decybelach. 

W przypadku hałasu przemysłowego (instalacje i pozostałe obiekty i źródła hałasu) 

przedziałem czasu do oceny dla pory dziennej jest 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po 

sobie następujących a dla pory nocnej 1 najmniej korzystna godzina nocy. 

Wielkości liczbowe dopuszczalnych poziomów hałasu dla wskaźników LAeqD i LAeqN zależą od 

sposobu wykorzystania terenu. Zostały one zestawione w tabeli 1 (tab. 1.). 

Zabudowa mieszkaniowa w pobliżu planowanych elektrowni wiatrowych (w odległości 

300 m) posiada charakter zabudowy zagrodowej. W zawiązku z powyższym obszar ten, 

zgodnie z klasyfikacją podaną w tabeli 1, obowiązują następujące dopuszczalne poziomy 

hałasu pochodzącego od instalacji przemysłowych: 

 55 dB - dla przedziału czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom 

kolejno po sobie następującym w porze dziennej, przy czym pora dzienna rozumiana jest 

jako przedział  

 45 dB - dla jednej najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, przy czym pora nocna 

rozumiana jest jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 06:00. 

Ocenę uciążliwości hałasu wykonano metodą obliczeniową w oparciu o następujące 

materiały: 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 ze zm.); 

 czasu od godz. 06:00 do godz. 22:00; 

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

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody (Dz. U. 

nr 206, poz. 1291); 

 Norma PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w 

przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”; 

 Program komputerowy WindPRO version 2.8.579 (moduł Decibel) zgodnego z Polską 

Normą PN-ISO 9613-2; 

 Lokalizację elektrowni wiatrowej przekazanej przez Inwestora; 

 Dane techniczne turbiny wiatrowej (2000 kW): wysokość masztu – 85 m, średnica wirnika 

70 m, maksymalny poziom mocy akustycznej przyjęty do obliczeń – LWA = 105,0 dB. 

Model obliczeniowy przyjęty w programie WindPRO jest zgodny z normą PN-ISO 9613-

2: 2002. Model ten zakłada, że elektrownie wiatrowe są traktowane jako punktowe źródło 

dźwięku, a pracująca turbina emituje dźwięk równomiernie we wszystkich kierunkach.  

Izofony o wartościach granicznych, tj. 45 dB (dla jednej najmniej korzystnej godziny w 

porze nocnej), nie osiągają granicy terenów chronionych. Najbliżej położone zabudowanie od 

przedmiotowych elektrowni wynosi 450 metrów. W analizie wyznaczono obszar, na którym 

poziom hałasu równoważnego może przekraczać wartość LAeq = 45 dB. Granice tego obszaru 
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stanowią jednocześnie granice terenu, który należy objąć zakazem lokalizacji nowych 

budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej. Wyznaczono również obszar, na którym  

 
Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 
Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następującym 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 

50 45 45 40 
b) Tereny szpitali poza miastem 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

55 50 50 40 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży

2)
 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

60 50 55 45 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców

3)
 

65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 

drogowym i kolei linowych; 

2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy; 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast , w których 

występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 

śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

poziom hałasu równoważnego może przekraczać wartość LAeq = 45 dB. Obszar ten 

powinien zostać objęty zakazem lokalizowania nowych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że z punktu widzenia kształtowania klimatu 

akustycznego możliwa jest realizacja inwestycji w planowanej lokalizacji. Należy uznać, że 

elektrownie wiatrowe pracujące bez ograniczeń w porze dnia i nocy, z maksymalną mocą 
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akustyczną nie spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na 

terenach zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej w pobliżu projektowanej inwestycji. 

 

6.2.3. Wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Planowane przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie będzie źródłem drgań i wibracji 

istotnych dla środowiska. Elektrownie wiatrowe będą posadowione na szerokim 

fundamencie sięgającym w głąb ziemi. Jego powierzchnia będzie kilka razy większa niż 

powierzchnia podstawy wieży. Dzięki temu będą one stabilnie posadowione. Takie 

rozwiązanie minimalizuje drgania jakie mogłyby powstawać, gdyby elektrownia była 

posadowiona na wąskiej podstawie.  

Planowane elektrownie wiatrowe będą produkowały prąd odprowadzany 

bezpośrednio do istniejącej napowietrznej sieci, poprzez podziemną linię kablową średniego 

napięcia. Na potrzeby inwestycji nie planuje się budowy dodatkowej stacji GPZ. Duże główne 

punkty zasilania przesyłają energię elektryczną do linii wysokiego napięcia, przez co 

wytwarzają wokół siebie pole elektromagnetyczne. Planowana inwestycja będzie podłączona 

bezpośrednio do istniejącej sieci średniego napięcia, w związku z tym nie ma możliwości aby 

na omawianym terenie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie może występować w 

środowisku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883). W całym 

obszarze przebywanie będzie dopuszczalne bez ograniczeń. 

 

6.2.4. Efekt migotania cienia 

 

Efekt migotania cienia powodują obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej 

rzucające cień na otaczające tereny. Zjawisko to jest wywołane regularnym przesłanianiem 

tarczy słońca przez łopaty obracającego się wirnika, zatem warunkiem koniecznym jego 

wystąpienia jest bezchmurne niebo. Efekt ten występuje głównie w godzinach porannych i 

popołudniowych, gdy słońce operuje nisko na niebie. Migotanie cienia, w związku z 

przesuwaniem się słońca po horyzoncie jest oddziaływaniem krótkotrwałym. 

Intensywność opisanego zjawiska, w tym jego odbiór przez człowieka są uzależnione 

od kilku czynników: 

 Wysokości wieży i średnicy wirnika; 

 Pory roku; 

 Zachmurzenia; 

 Występowania przeszkód terenu, ekranujących promienie słoneczne (np. drzewa, 

budowle, ukształtowanie powierzchni ziemi); 

 Orientacji okien w budynkach, znajdujących się w strefie migotania cieni; 

 Oświetlenia w pomieszczeniu. 
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Rys. 3. Zakres emisji hałasu planowanej inwestycji. 
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Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, dla człowieka uciążliwe może być migotanie o 

częstotliwości powyżej 2,5 Hz (u większości osób reakcja ze strony organizmu pojawia się 

przy wielokrotnie wyższych częstotliwościach rzędu 16-25 Hz). Maksymalne częstotliwości 

migotania wywołanego przez współczesne turbiny wiatrowe, w tym planowanych elektrowni 

wiatrowych nie przekraczają 1 Hz. Znajdują się zatem dużo poniżej progowej wartości 2,5 Hz 

i nie powinny być odbierane jako szkodliwe. 

Należy również podkreślić, że migotanie zależy od kierunku wiatru (rotor ustawia się 

prostopadle do wiatru) – największe jest gdy wiatr wieje z kierunku, z którego padają 

promienie słoneczne, a zanika, gdy wiatr wieje z kierunku prostopadłego do kierunku 

padania promieni słonecznych (rotor jest wówczas ustawiony prostopadle do promieni). 

Analizę efektu migotania cienia wykonano w programie WindPRO version 2.8.579 

(moduł Shadow). Do analizy przyjęte zostały dane z planowanych turbin wiatrowych, 

wariantu o najbardziej niekorzystnym oddziaływaniu tj. wysokości wieży 138m i wirnikiem o 

średnicy 82m.  

Analizę przeprowadzono dla warunków ekstremalnych, tj. brak wpływu warunków 

atmosferycznych na długość usłonecznienia oraz przyjęto następujące założenia: 

 Słońce świeci cały dzień, od wschodu do zachodu; 

 Powierzchnia śmigieł jest zawsze prostopadła do padających promieni słonecznych; 

 Turbina wiatrowa pracuje 24 h/dobę. 

W celu określenia prognozowanej długości efektu migotania cienia na terenach 

zabudowanych do programu WindPRO wprowadzono 3 receptory położone w miejscach 

lokalizacji najbliższej zabudowy. 

Najwyższe prognozowane długości czasu występowania migotania cienia przy 

uwzględnionych warunkach ekstremalnych, zanotowano w obszarze położonym na północ 

od planowanych elektrowni – były to wartości do 30 godzin w skali roku.  

Dzięki przeprowadzonej analizie można stwierdzić, iż narażenie osób przebywających 

w rejonie lokalizacji planowanej inwestycji na efekt migotania cienia elektrowni wiatrowych 

będzie niewielkie – krótkotrwałe w skali roku. Wynika to przede wszystkim z odległości 

zabudowy mieszkaniowej od planowanych elektrowni wiatrowych oraz ich wysokości. 

Najbliżej położone odbiorniki cienia, tj. zabudowa mieszkaniowa są oddalone o ok. 450 m od 

wyżej opisanego obszaru, w którym stwierdzono graniczne wartości migotania cienia. 

 

6.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych nie przewiduje się zużycia wody ani 

odprowadzania ścieków z terenu inwestycji. Wody opadowe będą wsiąkały w grunt bez 

pośrednictwa systemów kanalizacyjnych. 

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w zasięgu bezpośredniego zlewiska 

Dolnej Wisły, w tym w obrębie JCW rzecznej Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą, kod 

PLRW200017298469, w zlewniach jez. Przywidzkiego (PLRW200017298411) i Dopływ spod 

Kol. Gromadzin (PLRW200017298432). Zlewnie te ujęte są w „Planie gospodarowania 
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wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 

2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549). W „Planie …” szczególną rolę zajmuje podsumowanie 

działań zawartych w „Programie wodno-środowiskowym kraju” (PWŚK). Działania te 

powinny zostać zrealizowane na obszarze dorzecza w celu zapewniania utrzymania lub 

poprawy, jakości wszystkich wód do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach w terminie 

późniejszym. Wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2011) stan 

podanych JCW oceniono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano jako 

zagrożone. 

W związku z powyższym oceniono, że planowane przedsięwzięcie będzie neutralne w 

aspekcie osiągnięcia celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły” (2011). 

 

6.2.6. Gospodarka odpadami 

 

Proces wytwarzania energii elektrycznej w planowanej inwestycji nie generuje 

praktycznie żadnych odpadów. Powstaną jedynie odpady eksploatacyjne i pochodzące z 

remontów bieżących, z których najważniejsze to: 

 Olej hydrauliczny (13 01 10*) – ok. 0,3 Mg rocznie, 

 Lampy fluorescencyjne, zużyte części i urządzenia elektroniczne (16 02 13*, 16 02 14, 16 

02 15*, 16 02 16) – ok. 0,03 Mg/rok, 

 Mieszaniny metali (17 04 07) – ok. 0,2 Mg/rok. 

Odpady pochodzące z urządzeń serwisowanych, w tym oleje i smary, będą 

przekazywane do utylizacji. Planowane przedsięwzięcie nie wprowadzi szkodliwych 

substancji w środowisko gruntowo-wodne. System elektronicznej kontroli maszyny 

uniemożliwia podjęcie pracy w momencie wykrycia awarii. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma 

możliwości wycieków żadnych substancji do środowiska. 

 

6.2.7. Wpływ przedsięwzięcia na krajobraz 

 

Planowana wysokość elektrowni do 180 metrów w tym poszczególnych elementów 

wynosi: 

 Wieża o wysokości łącznej do 138 metrów, 

 Śmigła o długości do 82 metrów. 

Planowaną inwestycję, można uznać za niewielką w dziedzinie energetyki wiatrowej. 

Mimo to dotychczasowy krajobraz rolniczy ulegnie zmianie. Ulegnie znacznej antropizacji w 

znacznym otoczeniu. Elektrownie wiatrowe będą postrzegane głównie z: 

 Terenów pól uprawnych – ze wszystkich stron świata.  

 Z okolicznych miejscowości – w szczególności z Miłowa, Gromadzina i Blizin. Liczne 

rozproszone wybudowania w okolicy położone za drogami lokalnymi, porośniętymi 

alejami drzew, będą przez nie osłonięte. Dzięki temu będą one ograniczać obiekty 

zwłaszcza w okresie ulistnienia. Z sąsiednich miejscowości, oddalonych od 2-4 
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kilometrów, widok na elektrownie wiatrowe będzie ograniczony poprzez istniejące 

zabudowania oraz zadrzewienia.  

 Z dróg – z drogi DW233 oraz odcinek Mierzeszyn – Trzepowo. Pruszcz Gdański. Tu widok 

na elektrownie wiatrowe będzie najlepszy, jednak uzależniony od konkretnego odcinak 

drogi. Na wysokości planowanej inwestycji widok na elektrownie wiatrowe będzie 

doskonały. Dalej będą częściowo zasłonięte przez drzewa i zabudowania.  

 Z Przywidza – od strony miejscowości Przywidz elektrownie będą przysłonięte przez 

zwarty kompleks leśny położony na wzniesieniu, graniczący od strony południowo 

wschodniej z Jeziorem Przywidz.  

 Z form ochrony przyrody – z Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu widok ze 

wschodu na elektrownie będzie sięgał, aż po sąsiednie miejscowości. Obszary te 

położone są w znacznej odległości i przy rzeźbie tego terenu widok na elektrownie będzie 

zauważalny z miejsc niezasłoniętych drzewami czy zabudową. W celu ochrony krajobrazu 

elektrownie wiatrowe zostaną, od podstawy do wysokości 12 metrów pomalowane 

kolorem zielonym w 3 odcieniach. Najciemniejszy u podstawy. Pozostała część zostanie 

pomalowana matowymi farbami w szarych kolorach.  

Poniżej przedstawiono wizualizację krajobrazową opartą na aktualnych fotografiach 

wraz z rysunkiem przedstawiającym miejsce wykonania fotografii na potrzeby wizualizacji 

krajobrazowej (ryc. 4-5). 

Kable elektroenergetyczne SN ze względu na lokalizację pod ziemią nie będą 

oddziaływać na krajobraz na etapie eksploatacji. Z analizy krajobrazowej wynika, że 

planowana inwestycja będzie nowym elementem antropizacji krajobrazu w gminie. Jego 

ekspozycja będzie miała miejsce głównie z okolicznych pól, wsi i części dróg oraz obszarów 

chronionych a także miejscowości. W wielu przedstawionych powyżej przypadkach 

widoczność planowanych elektrowni wiatrowych będzie ograniczać, a nawet eliminować 

występowanie przydrożnych szpalerów drzew, drobnych płatów leśnych, zadrzewień oraz 

obiektów budowlanych. Dodatkowo efekt ten zmniejszy użycie szarych, matowych farb, 

które w przypadku najnowszych modeli elektrowni spełniają swoje funkcje. Stare modele 

elektrowni nie były dostatecznie zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Po kilku 

latach eksploatacji farby matowe traciły swoje właściwości, a padające promienie słoneczne 

na poszczególne elementy wręcz odbijały światło słoneczne.  Lokalizacja elektrowni 

wiatrowych przewidzianych do funkcjonowania przez okres 25-30 lat (okresowe 

oddziaływanie na krajobraz), w obrębie terenów pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, 

przyczyni się do ochrony krajobrazu przed wprowadzeniem trwałego, dewaloryzującego 

zainwestowania typu osadniczego; likwidacja elektrowni spowoduje powrót krajobrazu do 

stanu wyjściowego (o ile teren użytkowany będzie nadal rolniczo). 

W świetle wykonanej analizy można stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na krajobraz.  
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Ryc. 4. Miejsce wykonania fotografii na potrzeby wizualizacji krajobrazowej. 
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Ryc. 5. Wizualizacja krajobrazowa obrazująca widok na elektrownie z miejscowości Miłowo. 

 

 

7. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000. Ptaki 

 

Oddziaływanie inwestycji tego typu na środowisko cechuje się dużą indywidualnością. 

Wynika ona zarówno z położenia geograficznego, lokalnych, przyrodniczych uwarunkowań, 

wielkości powierzchni, czy ilości i rozmieszczenia samych elektrowni wiatrowych. W 

odniesieniu do ptaków wynika ona z wielkości i różnorodności lokalnych populacji, 

wykorzystania przestrzeni powietrznej na danym terenie oraz podatności na kolizje 

konkretnych gatunków. 

Oddziaływanie farm wiatrowych na ornitofaunę jest składową wyżej wymienionych 

czynników. Niewłaściwa lokalizacja elektrowni wiatrowych może bezpośrednio prowadzić do 

zmiany tras wędrówek, utraty miejsc lęgowych czy żerowisk, oraz do kolizji z siłowniami. Tak 

negatywny wpływ mogą wywierać zarówno same konstrukcje o znacznych rozmiarach jak i 

ruchome elementy siłowni czy emitowany hałas. Elektrownie postawione w odpowiednio 

wybranej lokalizacji, wywiera niewielki wpływ na lokalne populacje ptaków.  

Miarodajną ocenę danego obszaru można uzyskać poprzez regularne kontrole 

monitoringowe. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają poznanie lokalnej awifauny i 

określenie jej wielkości, różnorodności oraz stopnia wykorzystania przez nią przestrzeni 

powietrznej. Ostatecznie zebrane materiały umożliwiają ocenę zagrożeń, jakie może nieść za 

sobą konkretna farma wiatrowa zarówno na etapie powstawania jak i eksploatacji.  

Zgodnie z opracowaniem „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych 

na ptaki” (PSEW, Szczecin 2008) – dalej wytyczne PSEW 2008, szczególną uwagą należy objąć 

rzadkie gatunki ptaków i zagrożone wyginięciem w skali regionu, kraju czy Europy, osiągające 

duże zagęszczenia oraz uznawane za kolizyjne. Są to między innymi gatunki ptaków w 

załączniku I Dyrektywy Ptasiej, Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz gatunki objęte 

ochroną strefową. Dla tych ostatnich wytyczane są strefy ochronne wokół gniazd zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419). 
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Zakres monitoringu przedrealizacyjnego obejmował obserwacje z punktu, na 

transekcie, liczenia nocne (cenzus gatunków średniolicznych) oraz wyszukiwanie miejsc 

gniazdowania cennych gatunków ptaków (rys. 8). Metody badań terenowych są zgodne z 

wytycznymi PSEW 2008. Z uwagi na lokalizację oraz wielkość inwestycji zdecydowano się na 

podstawową ścieżkę monitoringu przedrealizacyjnego, umożliwiającą zebranie 

precyzyjniejszych danych. 

 

7.1. Zakres liczeń 

 

Dane dotyczące występowania ptaków zostały zebrane w trakcie 36 dziennych oraz 2 

nocnych wizyt monitoringowych. Ptaki były liczone na 4 sposoby:  

 Na transektach: liczenia podczas przemarszu wzdłuż wytyczonych tras, co około 10 dni; 

 Na punktach: liczenia z punktów obserwacyjnych, co około 7 do 10 dni, minimum przez 

jedną godzinę;  

 Liczenia nocne (cenzus gatunków średniolicznych); 

 Kontrola potencjalnych miejsc lęgowych kluczowych gatunków ptaków.  

Zebrane w ten sposób dane umożliwiły dokładne poznanie wędrówek ptaków na 

terenie planowanej inwestycji, lęgowej awifauny obszaru oraz wykorzystania przestrzeni 

powietrznej przez ptaki w okresie całego roku. 

Raport zawiera dane zebrane w okresie pełnego roku kalendarzowego od września 2009 r. 

do września 2010 r. zgodnie ze ścieżką podstawową monitoringu przedinwestycyjnego  

(tab. 2).  

 

7.1.1. Badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej z punktów 

obserwacyjnych 

 

Celem tego etapu monitoringu, polegającego na obserwacji przelatujących ptaków na 

punkcie obserwacyjnym było poznanie wykorzystania przestrzeni powietrznej. W oparciu o 

ukształtowanie terenu punkt był położony w takim miejscu, aby widoczność była jak 

największa. Wyznaczono jeden punkt obserwacyjny w miejscu oddalonym od planowanej 

inwestycji o niecałe 100 metrów. Znajdował się na niewielkim wzniesieniu, z którego był 

doskonały widok na cały teren inwestycyjny. 

Na punkcie obserwacyjnym prowadzono liczenia wyłącznie lecących ptaków. Prace te 

prowadzono zawsze w czasie nie krótszym niż dwie godziny. Liczenia polegały na obserwacji i 

rejestracji wszystkich osobników przelatujących w polu widzenia (również tych, które 

doleciały na powierzchnię i na niej usiadły, względnie zerwały się z powierzchni i odleciały). 

Notowany był dokładny czas przelotu każdego osobnika, jego odległość od obserwatora w 

trzech kategoriach: 0-25 m, 25-100 m, >100 m, pułap przelatującego ptaka również w trzech  

kategoriach: poniżej pracy śmigieł, w zakresie pracy śmigieł i powyżej pracy śmigieł, 

notowano także kierunek lotu.  
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Rys. 8. Lokalizacja punktu obserwacyjnego i przebieg transektu w ramach przeprowadzonego monitoringu 
ornitologicznego. 
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W okresie migracji ptaków prace te prowadzono w godzinach przedpołudniowych, ze 

względu na większą aktywność dalekodystansowych migrantów, które stanowiły główny 

obiekt zainteresowania podczas monitoringu prowadzonego na punkcie obserwacyjnym.  

W okresie lęgowym obserwacje prowadzono w godzinach południowych, ze względu 

na dużą aktywność ptaków szponiastych. 

 
Tab. 2. Terminy przeprowadzonych kontroli dziennych z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. 
Lp. data kontroli temperatura zachmurzenie widoczność opady siła wiatru kierunek wiatru mgła 

1 2009-09-01 18 2 1 0 3 S 0 

2 2009-09-13 20 1 1 0 1 W 0 

3 2009-09-22 16 1 1 0 1 SW 0 

4 2009-09-30 17 1 1 0 2 W 0 

5 2009-10-02 20 1 1 0 1 N 0 

6 2009-10-14 16 2 1 0 1 W 0 

7 2009-10-25 16 2 1 0 1 W 0 

8 2009-11-10 9 3 1 0 1 E 0 

9 2009-11-21 7 2 1 0 1 W 0 

10 2009-11-22 7 3 1 0 1 W 0 

11 2009-11-30 5 3 1 0 2 W 0 

12 2009-12-10 -2 1 1 0 1 W 0 

13 2009-12-21 -2 1 1 0 1 W 0 

14 2010-01-06 -9 1 1 0 1 W 0 

15 2010-01-23 -7 2 1 0 1 NE 0 

16 2010-02-07 -7 2 1 0 1 NE 0 

17 2010-02-22 -11 2 1 0 1 N 0 

18 2010-03-04 3 3 1 0 2 W 0 

19 2010-03-15 4 2 1 0 1 W 0 

20 2010-03-25 9 3 1 0 1 S 0 

21 2010-04-08 13 2 1 0 2 E 0 

22 2010-04-16 15 1 1 0 1 W 0 

23 2010-04-22 17 1 1 0 2 W 0 

24 2010-04-30 15 2 1 0 1 W 0 

25 2010-05-10 17 3 1 0 1 W 0 

26 2010-05-20 20 1 1 0 1 W 0 

27 2010-05-27 22 1 1 0 1 W 0 

28 2010-06-03 22 2 1 0 2 W 0 

29 2010-06-12 26 1 1 0 1 S 0 

30 2010-06-21 25 1 1 0 1 W 0 

31 2010-07-01 28 1 1 0 1 W 0 

32 2010-07-10 25 1 1 0 2 S 0 

33 2010-07-21 28 1 1 0 1 W 0 

34 2010-08-02 22 1 1 0 1 N 0 

35 2010-08-11 21 2 1 0 2 W 0 

36 2010-08-31 19 2 1 0 3 S 0 

 

7.1.2. Kontrole nocne – liczenia lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych 

 

Kontrole nocne przeprowadzone zostały w drugiej połowie maja i pierwszej połowie 

czerwca. Ukierunkowane były na wykrycie gatunków aktywnych głównie w nocy. Liczenie 

polegało na przemarszu wzdłuż wytyczonej trasy i nasłuchiwaniu głosów wybranych 

gatunków ptaków. Każdy odzywający się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie ptak był mapowany. Kontrole odbywały się w godzinach nocnych (po godzinie 

22:00), podczas bezwietrznej pogody. 
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7.1.3. Kontrola potencjalnych miejsc lęgowych cennych gatunków ptaków 

 

Zgodnie z zaleceniami wytycznych PSEW 2008 kontrolą zostały objęte lasy oraz 

wszelkie zadrzewienia otaczające powierzchnię planowanego przedsięwzięcia w odległości 2 

km. Celem tych prac było wykrycie jak największej ilości gniazd ptaków gatunków 

kluczowych. Podobnymi kontrolami objęto wszystkie zbiorniki, oczka i cieki wodne, 

zabagnienia oraz torfowiska. 

W ramach kontroli wykonano również inwentaryzację gniazd bociana białego Ciconia 

ciconia. 

 

7.1.4. Metody analizy danych 

 

W trakcie prac terenowych wszystkie gatunki ptaków oznaczono do gatunku lub 

rodzaju. W ramach liczeń rejestrowano wszystkie widziane lub słyszane gatunki ptaków. 

Podobnie jak w programie MPPL, liczono tylko osobniki, bez rozróżniania, czy obserwacja 

dotyczyła pary ptaków (rejestrowane, jako 2 osobniki danego gatunku), samicy z pokarmem 

dla młodych, czy rodziny (para i podloty, zapisywane, jako suma osobników). 

Do rejestracji ptaków stosowano skróty nazw gatunkowych – używane obecnie w 

programie MPPL. Obserwacje prowadzono przy użyciu lornetki o parametrach 10×42, lunety 

20-60×82 oraz cyfrowego aparatu fotograficznego. 

Dla potrzeb analiz ptaki zostały podzielone na kilka grup: 

1. Ze względu na uznawaną kolizyjność z turbinami: 

 siewkowe Charadriiformes; 

 szponiaste (drapieżne) Falconiformes; 

 pozostałe w czterech grupach: 

 małe – masa do 120 g (głównie z rzędu Passeriformes); 

 średnie – masa od 121 g do 400 g (głównie z rzędu Passeriformes); 

 średnie 2 – masa od 401 g do 2000 g (duże ptaki z rzędu Passeriformes, małe non-

Passeriformes); 

 duże – (duże non-Passeriformes). 

2. Ze względu na status ochronny i dużą liczebność: 

 Ptaki wymienione w Polskiej Czerwone Księdze Zwierząt; 

 Ptaki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej; 

 Ptaki wymienione w spisie gatunków ważnych według wytycznych PSEW 2008; 

 Ptaki, dla których stwierdzono większe koncentracje tj. pow. 100 osobników. 

 

7.1.5. Wyniki 

 

W trakcie obserwacji terenowych na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono 

6320 osobników z 103 gatunków. Jest to efekt prac prowadzonych przez okres pełnego roku 
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kalendarzowego na jednym punkcie obserwacyjnym i kilometrowym transekcie. Spośród 103 

gatunków ptaków, 16 wymieniono w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, kolejnych 9 wymieniono 

w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001), 19 uznano za tzw. kluczowe 

według wytycznych PSEW 2008. Odnotowano 6 gatunków, które należą do ptaków łownych 

w naszym kraju, oraz 7 objętych ochroną częściową – zgodnie z załącznikami do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419). Wykaz stwierdzonych gatunków 

przedstawiono w tabeli 3, natomiast przetworzone dane, zebrane w trakcie rocznego 

monitoringu w kolejnych tabelach i wykresach (tab. 4, 5 i rys. 9). 

 
Tab. 3. Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na terenie planowanej inwestycji, wraz z ich statusem 
ochronnym. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochronny 
w Polsce 

Gatunek z I 
załącznika 
Dyrektywy 

Ptasiej 

Polska 
Czerwona 

Księga 
Zwierząt 

Gatunek 
kluczowy 
wg PSEW 

2008 

1 batalion Philomachus pugnax OG X EN X 
2 białorzytka Oeanthe oeanthe OG       
3 błotniak stawowy Circus pygargus OG X   X 
4 bocian biały Ciconia ciconia OG X   X 
5 bocian czarny Ciconia nigra OG X   X 
6 bogatka Parus major OG       
7 brzegówka Riparia riparia OG       
8 cierniówka Sylvia communis OG       
9 czajka Vanellus vanellus OG       

10 czapla biała Egretta alba OG X   X 
11 czapla siwa Ardea cinerea Cz.OG       
12 czarnogłówka Poecile montanus OG       
13 czeczotka Carduelis flammea OG   LC X 
14 czyż Carduelis spinus OG       
15 droździk Turdus iliacus OG       
16 dymówka Hirundo rustica OG       
17 dzięcioł czarny Dryocopus martius OG X   X 
18 dzięcioł duży Dendrocopos major OG       
19 dzięcioł zielony Picus viridis OG       
20 dzięciołek Dendrocopos minor OG       
21 dzwoniec Carpodacus erythrinus OG       
22 gajówka Sylvia borin OG       
23 gawron Corvus frugilegus Cz.OG       
24 gąsiorek Lanius collurio OG X   X 
25 gęgawa Anser anser Ł       
26 gęś białoczelna Anser albifrons Ł       
27 gęś zbożowa Anser fabalis Ł       
28 gil Pyrrhula pyrrhula OG       
29 grubodziób Coccothraustes coccothraustes OG       
30 grzywacz Columba palumbus Ł       
31 jastrząb Accipiter gentilis OG       
32 jemiołuszka Bombycilla garrulus OG       
33 jer Fringilla montifringilla OG       
34 jerzyk Apus apus OG       
35 kania czarna Milvus migrans OG X NT X 
36 kania ruda Milvus milvus OG X NT X 
37 kapturka Sylvia atricapilla OG       
38 kawka Corvus monedula OG       
39 kobuz Falco subbuteo OG       
40 kopciuszek Phoenicurus ochruros OG       
41 kormoran Phalacrocorax carbo Cz.OG       
42 kos Turdus merula OG       
43 kowalik Sitta europaea OG       
44 krogulec Accipiter nisus OG       
45 kruk Corvus corax Cz.OG       
46 krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra OG       
47 krzyżówka Anas platyrhynchos Ł       
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochronny 
w Polsce 

Gatunek z I 
załącznika 
Dyrektywy 

Ptasiej 

Polska 
Czerwona 

Księga 
Zwierząt 

Gatunek 
kluczowy 
wg PSEW 

2008 

48 kszyk Gallinago gallinago OG       
49 kukułka Cuculus canorus OG       
50 kulik mniejszy Numenius phaeopus OG 

   
51 kulik wielki Numenius arquata OG   VU X 
52 kuropatwa Perdix perdix Ł       
53 kwiczoł Turdus pilaris OG       
54 kwokacz Tringa nebularia OG       
55 lerka Lullula arborea OG X   X 
56 łabędź niemy Cygnus olor OG       
57 makolągwa Carduelis cannabina OG       
58 mazurek Passer montanus OG       
59 mewa srebrzysta Larus argentatus Cz.OG       
60 modraszka Cyanistes caeruleus OG       
61 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca OG       
62 myszołów Buteo buteo  OG       
63 oknówka Delichon urbicum OG       
64 orlik krzykliwy Aquila pomarina OG X LC X 
65 orzeł przedni Aquila chrysaetos OG X EN X 
66 paszkot Turdus viscivorus OG       
67 piecuszek Phylloscopus trochilus OG       
68 piegża Sylvia curruca OG       
69 pierwiosnek Phylloscopus collybita OG       
70 pleszka Phoenicurus phoenicurus OG 

   
71 pliszka siwa Motacilla alba OG       
72 pliszka żółta Motacilla flava OG       
73 pokląskwa Saxicola rubetra OG       
74 pokrzywnica Prunella modularis OG       
75 potrzeszcz Emberiza calandra OG       
76 pustułka Falco tinnunculus OG       
77 rudzik Erithacus rubecula OG       
78 rybitwa czarna Chlidonias niger OG X   X 
79 samotnik Tringa ochropus OG       
80 siewka złota Pluvialis apricaria OG X EXP X 
81 sikora uboga Poecile palustris OG       
82 siniak Columba oenas OG       
83 skowronek Alauda arvensis OG       
84 słowik szary Luscinia luscinia OG       
85 sosnówka Periparus ater OG       
86 sójka Garrulus glandarius OG       
87 sroka Pica pica Cz.OG       
88 srokosz Lanius excubitor OG       
89 strzyżyk Troglodytes troglodytes OG       
90 szczygieł Carduelis carduelis OG       
91 szpak Sturnus vulgaris OG       
92 śmieszka Chroicocephalus ridibundus OG       
93 śpiewak Turdus philomelos OG       
94 świergotek drzewny Anthus trivialis OG       
95 świergotek łąkowy Anthus pratensis OG       
96 świstun Anas penelope OG   CR X 
97 trzmielojad Pernis apivorus OG X   X 
98 trznadel Emberiza citrinella OG       
99 wilga Oriolus oriolus OG       

100 wrona siwa Corvus cornix Cz.OG       
101 zaganiacz Hippolais icterina OG       
102 zięba Fringilla coelebs OG       
103 żuraw Grus grus OG X   X 
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Tab. 4. Liczebność gatunków ptaków w kolejnych porach roku stwierdzona w trakcie rocznego monitoringu 
ornitologicznego na obszarze planowanej inwestycji. 

Lp. Nazwa polska 
cały rok liczebności w porach roku dominacja w porach roku % udział pory roku % 

licz. dom. % wiosna lato jesień zima wiosna lato jesień zima wiosna lato jesień zima 

1 batalion 2 0,03   2     0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
2 białorzytka 14 0,22 6 5 3 

 
0,36 0,38 0,10 0,00 42,86 35,71 21,43 0,00 

3 błotniak stawowy 1 0,02   1 
  

0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
4 bocian biały 26 0,41 9 5 12 

 
0,54 0,38 0,39 0,00 34,62 19,23 46,15 0,00 

5 bocian czarny 1 0,02 1 
   

0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
6 bogatka 71 1,12 3 2 60 6 0,18 0,15 1,94 2,33 4,23 2,82 84,51 8,45 
7 brzegówka 196 3,10 71 125 

  
4,25 9,61 0,00 0,00 36,22 63,78 0,00 0,00 

8 cierniówka 12 0,19 6 6 
  

0,36 0,46 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 
9 czajka 62 0,98 40 22 

  
2,39 1,69 0,00 0,00 64,52 35,48 0,00 0,00 

10 czapla biała 3 0,05 3 
   

0,18 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
11 czapla siwa 6 0,09 1 1 4 

 
0,06 0,08 0,13 0,00 16,67 16,67 66,67 0,00 

12 czarnogłówka 5 0,08   
 

5 
 

0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
13 czeczotka 20 0,32 5 

 
15 

 
0,30 0,00 0,49 0,00 25,00 0,00 75,00 0,00 

14 czyż 251 3,97 46 4 189 12 2,75 0,31 6,12 4,65 18,33 1,59 75,30 4,78 
15 droździk 5 0,08   

 
3 2 0,00 0,00 0,10 0,78 0,00 0,00 60,00 40,00 

16 dymówka 99 1,57 28 59 12 
 

1,67 4,53 0,39 0,00 28,28 59,60 12,12 0,00 
17 dzięcioł czarny 4 0,06   

 
3 1 0,00 0,00 0,10 0,39 0,00 0,00 75,00 25,00 

18 dzięcioł duży 11 0,17 4 2 3 2 0,24 0,15 0,10 0,78 36,36 18,18 27,27 18,18 
19 dzięcioł zielony 5 0,08 4 1 

  
0,24 0,08 0,00 0,00 80,00 20,00 0,00 0,00 

20 dzięciołek 1 0,02 1 
   

0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
21 dzwoniec 37 0,59 5 6 14 12 0,30 0,46 0,45 4,65 13,51 16,22 37,84 32,43 
22 gajówka 1 0,02   

 
1 

 
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

23 gawron 6 0,09 6 
   

0,36 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
24 gąsiorek 46 0,73 8 38 

  
0,48 2,92 0,00 0,00 17,39 82,61 0,00 0,00 

25 gęgawa 5 0,08 5 
   

0,30 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
26 gęś białoczelna 3 0,05 3 

   
0,18 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

27 gęś zbożowa 93 1,47 32 
 

61 
 

1,91 0,00 1,97 0,00 34,41 0,00 65,59 0,00 
28 gil 13 0,21 6 1 2 4 0,36 0,08 0,06 1,55 46,15 7,69 15,38 30,77 
29 grubodziób 24 0,38 6 3 13 2 0,36 0,23 0,42 0,78 25,00 12,50 54,17 8,33 
30 grzywacz 454 7,18 48 60 346 

 
2,87 4,61 11,20 0,00 10,57 13,22 76,21 0,00 

31 jastrząb 2 0,03 1 
 

1 
 

0,06 0,00 0,03 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 
32 jemiołuszka 11 0,17   

 
11 

 
0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

33 jer 11 0,17 3 
 

8 
 

0,18 0,00 0,26 0,00 27,27 0,00 72,73 0,00 
34 jerzyk 20 0,32 3 17 

  
0,18 1,31 0,00 0,00 15,00 85,00 0,00 0,00 

35 kania czarna 1 0,02 1 
   

0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
36 kania ruda 1 0,02   1 

  
0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

37 kapturka 11 0,17 7 1 3 
 

0,42 0,08 0,10 0,00 63,64 9,09 27,27 0,00 
38 kawka 29 0,46 2 

 
27 

 
0,12 0,00 0,87 0,00 6,90 0,00 93,10 0,00 

39 kobuz 1 0,02   1 
  

0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
40 kopciuszek 4 0,06 1 3 

  
0,06 0,23 0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 0,00 

41 kormoran 33 0,52 1 11 13 8 0,06 0,85 0,42 3,10 3,03 33,33 39,39 24,24 
42 kos 30 0,47 8 10 12 

 
0,48 0,77 0,39 0,00 26,67 33,33 40,00 0,00 

43 kowalik 1 0,02   
 

1 
 

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
44 krogulec 11 0,17 3 2 6 

 
0,18 0,15 0,19 0,00 27,27 18,18 54,55 0,00 

45 kruk 79 1,25 22 17 27 13 1,32 1,31 0,87 5,04 27,85 21,52 34,18 16,46 

46 
krzyżodziób 
świerkowy 17 

0,27 
1 3 13 

 

0,06 0,23 0,42 0,00 5,88 17,65 76,47 0,00 

47 krzyżówka 14 0,22 3 2 9 
 

0,18 0,15 0,29 0,00 21,43 14,29 64,29 0,00 
48 kszyk 2 0,03   2 

  
0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

49 kukułka 4 0,06 2 2 
  

0,12 0,15 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 
50 kulik mniejszy 3 0,05   3 

  
0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

51 kulik wielki 9 0,14 2 7 
  

0,12 0,54 0,00 0,00 22,22 77,78 0,00 0,00 
52 kuropatwa 2 0,03   

 
2 

 
0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

53 kwiczoł 263 4,16 88 
 

85 90 5,26 0,00 2,75 34,88 33,46 0,00 32,32 34,22 
54 kwokacz 1 0,02   1 

  
0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

55 lerka 72 1,14 24 33 15 
 

1,44 2,54 0,49 0,00 33,33 45,83 20,83 0,00 
56 łabędź niemy 23 0,36 17 

 
4 2 1,02 0,00 0,13 0,78 73,91 0,00 17,39 8,70 

57 makolągwa 118 1,87 24 25 65 4 1,44 1,92 2,10 1,55 20,34 21,19 55,08 3,39 
58 mazurek 57 0,90   

 
46 11 0,00 0,00 1,49 4,26 0,00 0,00 80,70 19,30 

59 mewa srebrzysta 21 0,33 5 7 9 
 

0,30 0,54 0,29 0,00 23,81 33,33 42,86 0,00 
60 modraszka 54 0,85 1 

 
51 2 0,06 0,00 1,65 0,78 1,85 0,00 94,44 3,70 

61 muchołówka żałobna 1 0,02   
 

1 
 

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
62 myszołów 73 1,16 23 20 23 7 1,38 1,54 0,74 2,71 31,51 27,40 31,51 9,59 
63 oknówka 18 0,28 3 15 

  
0,18 1,15 0,00 0,00 16,67 83,33 0,00 0,00 

64 orlik krzykliwy 1 0,02 1 
   

0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
65 orzeł przedni 1 0,02 1 

   
0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

66 paszkot 63 1,00 22 20 21 
 

1,32 1,54 0,68 0,00 34,92 31,75 33,33 0,00 
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Lp. Nazwa polska 
cały rok liczebności w porach roku dominacja w porach roku % udział pory roku % 

licz. dom. % wiosna lato jesień zima wiosna lato jesień zima wiosna lato jesień zima 

67 piecuszek 12 0,19 6 4 2 
 

0,36 0,31 0,06 0,00 50,00 33,33 16,67 0,00 
68 piegża 4 0,06 3 1 

  
0,18 0,08 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 0,00 

69 pierwiosnek 1 0,02 1 
   

0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
70 pleszka 1 0,02   

 
1 

 
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

71 pliszka siwa 19 0,30 4 6 9 
 

0,24 0,46 0,29 0,00 21,05 31,58 47,37 0,00 
72 pliszka żółta 3 0,05 2 1 

  
0,12 0,08 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 

73 pokląskwa 79 1,25 23 56 
  

1,38 4,30 0,00 0,00 29,11 70,89 0,00 0,00 
74 pokrzywnica 1 0,02 1 

   
0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

75 potrzeszcz 65 1,03 19 13 29 4 1,14 1,00 0,94 1,55 29,23 20,00 44,62 6,15 
76 pustułka 2 0,03   

 
1 1 0,00 0,00 0,03 0,39 0,00 0,00 50,00 50,00 

77 rudzik 6 0,09 4 1 1 
 

0,24 0,08 0,03 0,00 66,67 16,67 16,67 0,00 
78 rybitwa czarna 2 0,03   2 

  
0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

79 samotnik 5 0,08 4 1 
  

0,24 0,08 0,00 0,00 80,00 20,00 0,00 0,00 
80 siewka złota 19 0,30 6 

 
13 

 
0,36 0,00 0,42 0,00 31,58 0,00 68,42 0,00 

81 sikora uboga 2 0,03   
 

2 
 

0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
82 siniak 26 0,41 10 12 4 

 
0,60 0,92 0,13 0,00 38,46 46,15 15,38 0,00 

83 skowronek 157 2,48 60 79 18 
 

3,59 6,07 0,58 0,00 38,22 50,32 11,46 0,00 
84 słowik szary 4 0,06 3 1 

  
0,18 0,08 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 0,00 

85 sosnówka 2 0,03   
 

2 
 

0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
86 sójka 76 1,20 11 12 42 11 0,66 0,92 1,36 4,26 14,47 15,79 55,26 14,47 
87 sroka 63 1,00 15 12 18 18 0,90 0,92 0,58 6,98 23,81 19,05 28,57 28,57 
88 srokosz 3 0,05 2 

 
1 

 
0,12 0,00 0,03 0,00 66,67 0,00 33,33 0,00 

89 strzyżyk 4 0,06 3 
 

1 
 

0,18 0,00 0,03 0,00 75,00 0,00 25,00 0,00 
90 szczygieł 28 0,44 4 5 15 4 0,24 0,38 0,49 1,55 14,29 17,86 53,57 14,29 
91 szpak 1680 26,58 295 437 948 

 
17,64 33,59 30,69 0,00 17,56 26,01 56,43 0,00 

92 śmieszka 85 1,34 32 49 4 
 

1,91 3,77 0,13 0,00 37,65 57,65 4,71 0,00 
93 śpiewak 69 1,09 14 

 
55 

 
0,84 0,00 1,78 0,00 20,29 0,00 79,71 0,00 

94 świergotek drzewny 21 0,33 6 11 4 
 

0,36 0,85 0,13 0,00 28,57 52,38 19,05 0,00 
95 świergotek łąkowy 21 0,33 5 4 12 

 
0,30 0,31 0,39 0,00 23,81 19,05 57,14 0,00 

96 świstun 3 0,05   
 

3 
 

0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
97 trzmielojad 1 0,02   1 

  
0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

98 trznadel 189 2,99 30 19 98 42 1,79 1,46 3,17 16,28 15,87 10,05 51,85 22,22 
99 wilga 3 0,05   3 

  
0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

100 wrona siwa 4 0,06 2 
 

2 
 

0,12 0,00 0,06 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 
101 zaganiacz 1 0,02 1 

   
0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

102 zięba 976 15,44 446 6 524 
 

26,67 0,46 16,96 0,00 45,70 0,61 53,69 0,00 
103 żuraw 144 2,28 44 19 81   2,63 1,46 2,62 0,00 30,56 13,19 56,25 0,00 

 

Tab. 5. Liczebności i udziały procentowe gatunków ptaków na poszczególnych etapach monitoringu 
ornitologicznego. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Etap monitoringu udziały % 

PKT TR PKT TR 

1 batalion Philomachus pugnax 2   100 0 
2 białorzytka Oeanthe oeanthe 10 4 71 29 
3 błotniak stawowy Circus pygargus 1   100 0 
4 bocian biały Ciconia ciconia 24 2 92 8 
5 bocian czarny Ciconia nigra 

 
1 0 100 

6 bogatka Parus major 8 63 11 89 
7 brzegówka Riparia riparia 125 71 64 36 
8 cierniówka Sylvia communis 

 
12 0 100 

9 czajka Vanellus vanellus 26 36 42 58 
10 czapla biała Egretta alba 3   100 0 
11 czapla siwa Ardea cinerea 3 3 50 50 
12 czarnogłówka Poecile montanus 

 
5 0 100 

13 czeczotka Carduelis flammea 16 4 80 20 
14 czyż Carduelis spinus 128 123 51 49 
15 droździk Turdus iliacus 4 1 80 20 
16 dymówka Hirundo rustica 61 38 62 38 
17 dzięcioł czarny Dryocopus martius 2 2 50 50 
18 dzięcioł duży Dendrocopos major 6 5 55 45 
19 dzięcioł zielony Picus viridis 2 3 40 60 
20 dzięciołek Dendrocopos minor 1   100 0 
21 dzwoniec Carpodacus erythrinus 21 16 57 43 
22 gajówka Sylvia borin 

 
1 0 100 

23 gawron Corvus frugilegus 6   100 0 
24 gąsiorek Lanius collurio 10 36 22 78 
25 gęgawa Anser anser 2 3 40 60 
26 gęś białoczelna Anser albifrons 3   100 0 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Etap monitoringu udziały % 

PKT TR PKT TR 

27 gęś zbożowa Anser fabalis 82 11 88 12 
28 gil Pyrrhula pyrrhula 7 6 54 46 
29 grubodziób Coccothraustes coccothraustes 19 5 79 21 
30 grzywacz Columba palumbus 363 91 80 20 
31 jastrząb Accipiter gentilis 2   100 0 
32 jemiołuszka Bombycilla garrulus 11   100 0 
33 jer Fringilla montifringilla 2 9 18 82 
34 jerzyk Apus apus 20   100 0 
35 kania czarna Milvus migrans 1   100 0 
36 kania ruda Milvus milvus 1   100 0 
37 kapturka Sylvia atricapilla 

 
11 0 100 

38 kawka Corvus monedula 29   100 0 
39 kobuz Falco subbuteo 1   100 0 
40 kopciuszek Phoenicurus ochruros 1 3 25 75 
41 kormoran Phalacrocorax carbo 27 6 82 18 
42 kos Turdus merula 10 20 33 67 
43 kowalik Sitta europaea 

 
1 0 100 

44 krogulec Accipiter nisus 8 3 73 27 
45 kruk Corvus corax 55 24 70 30 
46 krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra 13 4 76 24 
47 krzyżówka Anas platyrhynchos 9 5 64 36 
48 kszyk Gallinago gallinago 2   100 0 
49 kukułka Cuculus canorus 2 2 50 50 
50 kulik mniejszy Numenius phaeopus 3   100 0 
51 kulik wielki Numenius arquata 9   100 0 
52 kuropatwa Perdix perdix 

 
2 0 100 

53 kwiczoł Turdus pilaris 165 98 63 37 
54 kwokacz Tringa nebularia 1   100 0 
55 lerka Lullula arborea 11 61 15 85 
56 łabędź niemy Cygnus olor 11 12 48 52 
57 makolągwa Carduelis cannabina 73 45 62 38 
58 mazurek Passer montanus 25 32 44 56 
59 mewa srebrzysta Larus argentatus 21   100 0 
60 modraszka Cyanistes caeruleus 2 52 4 96 
61 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 

 
1 0 100 

62 myszołów Buteo buteo  60 13 82 18 
63 oknówka Delichon urbicum 18   100 0 
64 orlik krzykliwy Aquila pomarina 1   100 0 
65 orzeł przedni Aquila chrysaetos 1   100 0 
66 paszkot Turdus viscivorus 30 33 48 52 
67 piecuszek Phylloscopus trochilus 

 
12 0 100 

68 piegża Sylvia curruca 
 

4 0 100 
69 pierwiosnek Phylloscopus collybita 

 
1 0 100 

70 pleszka Phoenicurus phoenicurus 
 

1 0 100 
71 pliszka siwa Motacilla alba 8 11 42 58 
72 pliszka żółta Motacilla flava 1 2 33 67 
73 pokląskwa Saxicola rubetra 

 
79 0 100 

74 pokrzywnica Prunella modularis 
 

1 0 100 
75 potrzeszcz Emberiza calandra 18 47 28 72 
76 pustułka Falco tinnunculus 2   100 0 
77 rudzik Erithacus rubecula 

 
6 0 100 

78 rybitwa czarna Chlidonias niger 2   100 0 
79 samotnik Tringa ochropus 2 3 40 60 
80 siewka złota Pluvialis apricaria 19   100 0 
81 sikora uboga Poecile palustris 

 
2 0 100 

82 siniak Columba oenas 12 14 46 54 
83 skowronek Alauda arvensis 10 147 6 94 
84 słowik szary Luscinia luscinia 

 
4 0 100 

85 sosnówka Periparus ater 
 

2 0 100 
86 sójka Garrulus glandarius 57 19 75 25 
87 sroka Pica pica 41 22 65 35 
88 srokosz Lanius excubitor   3 0 100 
89 strzyżyk Troglodytes troglodytes   4 0 100 
90 szczygieł Carduelis carduelis 20 8 71 29 
91 szpak Sturnus vulgaris 1277 403 76 24 
92 śmieszka Chroicocephalus ridibundus 76 9 89 11 
93 śpiewak Turdus philomelos 20 49 29 71 
94 świergotek drzewny Anthus trivialis 6 15 29 71 
95 świergotek łąkowy Anthus pratensis 9 12 43 57 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Etap monitoringu udziały % 

PKT TR PKT TR 

96 świstun Anas penelope 3 
 

100 0 
97 trzmielojad Pernis apivorus 1 

 
100 0 

98 trznadel Emberiza citrinella 72 117 38 62 
99 wilga Oriolus oriolus 2 1 67 33 

100 wrona siwa Corvus cornix 2 2 50 50 
101 zaganiacz Hippolais icterina   1 0 100 
102 zięba Fringilla coelebs 652 324 67 33 
103 żuraw Grus grus 114 30 79 21 

 

 
Rys. 9. Liczba gatunków ptaków stwierdzona w trakcie wszystkich prac w kolejnych porach roku. 
Nad słupkami wykresu podano liczbę obserwowanych osobników podczas kolejnych pór roku. 

 

7.2. Liczenia z transektów 

 

W trakcie prac monitoringowych na transekcie, w trakcie 36 sesji obserwacyjnych 

stwierdzono 77 gatunków ptaków o łącznej sumie 2334 osobników. Najliczniej obserwowane 

były: szpak Sturnus vulgaris – 403 os., zięba Fringilla coelebs – 324 os. oraz skowronek 

Alauda arvensis – 147 os. Liczebności w kolejności malejącej przedstawiono w tabeli 6 (tab. 

6). 

 
Tab. 6. Liczebności osobników poszczególnych gatunków stwierdzonych podczas obserwacji na transekcie, w 
trakcie monitoringu ornitologicznego na powierzchni Miłowo. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska liczebność 

1 szpak Sturnus vulgaris 403 

2 zięba Fringilla coelebs 324 

3 skowronek Alauda arvensis 147 

4 czyż Carduelis spinus 123 

5 trznadel Emberiza citrinella 117 

6 kwiczoł Turdus pilaris 98 

7 grzywacz Columba palumbus 91 

8 pokląskwa Saxicola rubetra 79 

9 brzegówka Riparia riparia 71 

10 bogatka Parus major 63 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska liczebność 

11 lerka Lullula arborea 61 

12 modraszka Cyanistes caeruleus 52 

13 śpiewak Turdus philomelos 49 

14 potrzeszcz Emberiza calandra 47 

15 makolągwa Carduelis cannabina 45 

16 dymówka Hirundo rustica 38 

17 czajka Vanellus vanellus 36 

18 gąsiorek Lanius collurio 36 

19 paszkot Turdus viscivorus 33 

20 mazurek Passer montanus 32 

21 żuraw Grus grus 30 

22 kruk Corvus corax 24 

23 sroka Pica pica 22 

24 kos Turdus merula 20 

25 sójka Garrulus glandarius 19 

26 dzwoniec Carpodacus erythrinus 16 

27 świergotek drzewny Anthus trivialis 15 

28 siniak Columba oenas 14 

29 myszołów Buteo buteo  13 

30 cierniówka Sylvia communis 12 

31 łabędź niemy Cygnus olor 12 

32 piecuszek Phylloscopus trochilus 12 

33 świergotek łąkowy Anthus pratensis 12 

34 gęś zbożowa Anser fabalis 11 

35 kapturka Sylvia atricapilla 11 

36 pliszka siwa Motacilla alba 11 

37 jer Fringilla montifringilla 9 

38 śmieszka Chroicocephalus ridibundus 9 

39 szczygieł Carduelis carduelis 8 

40 gil Pyrrhula pyrrhula 6 

41 kormoran Phalacrocorax carbo 6 

42 rudzik Erithacus rubecula 6 

43 czarnogłówka Poecile montanus 5 

44 dzięcioł duży Dendrocopos major 5 

45 grubodziób Coccothraustes coccothraustes 5 

46 krzyżówka Anas platyrhynchos 5 

47 białorzytka Oeanthe oeanthe 4 

48 czeczotka Carduelis flammea 4 

49 krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra 4 

50 piegża Sylvia curruca 4 

51 słowik szary Luscinia luscinia 4 

52 strzyżyk Troglodytes troglodytes 4 

53 czapla siwa Ardea cinerea 3 

54 dzięcioł zielony Picus viridis 3 

55 gęgawa Anser anser 3 

56 kopciuszek Phoenicurus ochruros 3 

57 krogulec Accipiter nisus 3 

58 samotnik Tringa ochropus 3 

59 srokosz Lanius excubitor 3 

60 bocian biały Ciconia ciconia 2 

61 dzięcioł czarny Dryocopus martius 2 

62 kukułka Cuculus canorus 2 

63 kuropatwa Perdix perdix 2 

64 pliszka żółta Motacilla flava 2 

65 sikora uboga Poecile palustris 2 

66 sosnówka Periparus ater 2 

67 wrona siwa Corvus cornix 2 

68 bocian czarny Ciconia nigra 1 

69 droździk Turdus iliacus 1 

70 gajówka Sylvia borin 1 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska liczebność 

71 kowalik Sitta europaea 1 

72 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 1 

73 pierwiosnek Phylloscopus collybita 1 

74 pleszka Phoenicurus phoenicurus 1 

75 pokrzywnica Prunella modularis 1 

76 wilga Oriolus oriolus 1 

77 zaganiacz Hippolais icterina 1 

 

7.2.1. Skład gatunkowy na transektach 

 

W trakcie 36 sesji obserwacyjnych stwierdzono 77 gatunków ptaków o łącznej sumie 

2334 osobników (rys. 10). Spośród grup systematycznych na badanym terenie stwierdzono 8 

rzędów ptaków:  

 brodzące Ciconiiformes; 

 blaszkodziobe Anseriformes; 

 szponiaste Falconiformes; 

 żurawiowe Gruiformes; 

 siewkowe Charadriiformes; 

 gołębiowe Columbiformes; 

 jerzykowe Apodiformes; 

 wróblowe Passeriformes. 

 
Rys. 10. Dominacja (procentowy udział w zgrupowaniu) 10 gatunków ptaków najliczniej notowanych w trakcie 
obserwacji na transekcie, przedstawiona w rozbiciu na kolejne pory roku.  
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7.2.2. Zagęszczenia ptaków na transektach 

 

W trakcie 36 kontroli zagęszczenie ptaków na transektach wynosiło średnio 79,8 

os./km. Zagęszczenia w granicach 10-100 os./km transektu stanowiły 75% sesji 

obserwacyjnych. Sesje, w których zagęszczenia wynosiły powyżej 100 os./km stanowiły 19% 

obserwacji. Najwyższe zagęszczenia odnotowano w marcu (366 os./km, 25.03.09). 

Stwierdzono dwie kontrole z brakiem ptaków na transekcie (21.11.09 i 22-02.09). 

Największe średnie zagęszczenia notowano w trakcie wędrówki wiosennej, w marcu (154 

os./km), nieco niższe zagęszczenia notowano w okresie jesiennej wędrówki, w październiku 

(151 os./km). Najniższe (14 os./km) pochodzi ze średniej lutego (rys. 11). 

 
Rys. 11. Zmiany zagęszczenia ptaków w cyklu rocznym. Dane dla 36 jednostkowych liczeń transektowych.  

 
 

Zagęszczenia pomiędzy poszczególnymi odcinkami transektu różniły się nieznaczne i 

wynikały w dużej mierze z przypadkowości (głównie punktowej pracy polowej). 

Różnica zagęszczeń pomiędzy kolejnymi sesjami była już wyraźniejsza i wynikała głównie z 

terminu kontroli. Sezonowa zmienność zagęszczeń w poszczególnych okresach 

fenologicznych w cyklu rocznym, miała duże znaczenie. Poszczególne sesje obserwacyjne 

różniły się wyraźnie od siebie zarówno zagęszczeniem jak i składem gatunkowym. Dominacja 

najmniejszych gatunków ptaków była wyraźna niemalże w każdym okresie fenologicznym i 

stanowiła od 34% do 67% zgrupowania. Ptaki o największych rozmiarach stanowiły od 1% 

jesienią, do 5% wiosną. Szponiaste stanowiły od 1% do 3% w okresie zimy (rys. 12). 
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Rys. 12. Skład zgrupowania ptaków stwierdzonych w czasie liczeń transektowych na obszarze badanej 
powierzchni, przedstawiony w podziale na poszczególne okresy fenologiczne oraz grupy ptaków. 

 

 
 

7.2.3. Występowanie ptaków kluczowych według PSEW 2008 na transektach 

 

W trakcie prac na transektach, podczas rocznego monitoringu stwierdzono 7 

gatunków ptaków (9%), uważanych za kluczowe według wytycznych PSEW 2008 i za 

szczególnie narażone na kolizje z pracującymi turbinami wiatrowymi. Łącznie gatunki te 

stanowiły 6% wszystkich obserwowanych ptaków (N=136). Wśród tych ptaków dominowały 

wróblowe – 74%, gatunki należące do żurawiowych – 22% oraz brodzących i dzęciołowych – 

2% (rys. 13). 

Spośród wszystkich obserwowanych gatunków ptaków uważanych za kluczowe, 43% 

obserwowano w odległości 25-100 m od obserwatora, 27% w odległości 0-25 m, 10% w 

odległości >100 m i 20% w najdalszej odległości. Podczas prac na transektach wykazano, iż w 

poszczególnych kategoriach odległości od obserwatora ptaki były rozmieszczone 

równomiernie. Nie stwierdzono miejsca na terenie planowanej inwestycji wykorzystywanego 

intensywniej przez ptaki (rys. 14). 

 

 

 

 

47% 

37% 

5% 
5% 

5% 
1% 

wiosna 

małe

średnie

średnie 2

duże

siewki

szponiaste

67% 

21% 

9% 

2% 

0% 

1% 

lato 

małe

średnie

średnie 2

duże

siewki

szponiaste

58% 25% 

13% 

1% 2% 1% 

jesień 

małe

średnie

średnie 2

duże

siewki

szponiaste

34% 

50% 

10% 

3% 
0% 3% 

zima 

małe

średnie

średnie 2

duże

siewki

szponiaste



 46 

Rys. 13. Skład zgrupowania ptaków ważnych według wytycznych PSEW 2008 oraz uważanych za kolizyjne, 
stwierdzonych na transektach, w podziale na 4 rzędy ptaków. 

 

 
Rys. 14. Kategorie odległości w jakich obserwowano ptaki na transektach, dla gatunków ptaków kluczowych 
według wytycznych PSEW 2008. 

 
 

7.3. Liczenia z punktów obserwacyjnych 

 

Podczas prac monitoringowych na punkcie, w trakcie 36 sesji obserwacyjnych 

stwierdzono 82 gatunki ptaków o łącznej sumie 3986 osobników. Najliczniej obserwowane 

były: szpak Sturnus vulgaris – 1277 os., zięba Fringilla coelebs – 652 os. oraz grzywacz 
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Tab. 8. Liczebności osobników poszczególnych gatunków stwierdzonych podczas obserwacji z punktu, w trakcie 
monitoringu ornitologicznego na powierzchni Miłowo. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska liczebność 

1 szpak Sturnus vulgaris 1277 

2 zięba Fringilla coelebs 652 

3 grzywacz Columba palumbus 363 

4 kwiczoł Turdus pilaris 165 

5 czyż Carduelis spinus 128 

6 brzegówka Riparia riparia 125 

7 żuraw Grus grus 114 

8 gęś zbożowa Anser fabalis 82 

9 śmieszka Chroicocephalus ridibundus 76 

10 makolągwa Carduelis cannabina 73 

11 trznadel Emberiza citrinella 72 

12 dymówka Hirundo rustica 61 

13 myszołów Buteo buteo  60 

14 sójka Garrulus glandarius 57 

15 kruk Corvus corax 55 

16 sroka Pica pica 41 

17 paszkot Turdus viscivorus 30 

18 kawka Corvus monedula 29 

19 kormoran Phalacrocorax carbo 27 

20 czajka Vanellus vanellus 26 

21 mazurek Passer montanus 25 

22 bocian biały Ciconia ciconia 24 

23 dzwoniec Carpodacus erythrinus 21 

24 mewa srebrzysta Larus argentatus 21 

25 jerzyk Apus apus 20 

26 szczygieł Carduelis carduelis 20 

27 śpiewak Turdus philomelos 20 

28 grubodziób Coccothraustes coccothraustes 19 

29 siewka złota Pluvialis apricaria 19 

30 oknówka Delichon urbicum 18 

31 potrzeszcz Emberiza calandra 18 

32 czeczotka Carduelis flammea 16 

33 krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra 13 

34 siniak Columba oenas 12 

35 jemiołuszka Bombycilla garrulus 11 

36 lerka Lullula arborea 11 

37 łabędź niemy Cygnus olor 11 

38 białorzytka Oeanthe oeanthe 10 

39 gąsiorek Lanius collurio 10 

40 kos Turdus merula 10 

41 skowronek Alauda arvensis 10 

42 krzyżówka Anas platyrhynchos 9 

43 kulik wielki Numenius arquata 9 

44 świergotek łąkowy Anthus pratensis 9 

45 bogatka Parus major 8 

46 krogulec Accipiter nisus 8 

47 pliszka siwa Motacilla alba 8 

48 gil Pyrrhula pyrrhula 7 

49 dzięcioł duży Dendrocopos major 6 

50 gawron Corvus frugilegus 6 

51 świergotek drzewny Anthus trivialis 6 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska liczebność 

52 droździk Turdus iliacus 4 

53 czapla biała Egretta alba 3 

54 czapla siwa Ardea cinerea 3 

55 gęś białoczelna Anser albifrons 3 

56 kulik mniejszy Numenius phaeopus 3 

57 świstun Anas penelope 3 

58 batalion Philomachus pugnax 2 

59 dzięcioł czarny Dryocopus martius 2 

60 dzięcioł zielony Picus viridis 2 

61 gęgawa Anser anser 2 

62 jastrząb Accipiter gentilis 2 

63 jer Fringilla montifringilla 2 

64 kszyk Gallinago gallinago 2 

65 kukułka Cuculus canorus 2 

66 modraszka Cyanistes caeruleus 2 

67 pustułka Falco tinnunculus 2 

68 rybitwa czarna Chlidonias niger 2 

69 samotnik Tringa ochropus 2 

70 wilga Oriolus oriolus 2 

71 wrona siwa Corvus cornix 2 

72 błotniak stawowy Circus pygargus 1 

73 dzięciołek Dendrocopos minor 1 

74 kania czarna Milvus migrans 1 

75 kania ruda Milvus milvus 1 

76 kobuz Falco subbuteo 1 

77 kopciuszek Phoenicurus ochruros 1 

78 kwokacz Tringa nebularia 1 

79 orlik krzykliwy Aquila pomarina 1 

80 orzeł przedni Aquila chrysaetos 1 

81 pliszka żółta Motacilla flava 1 

82 trzmielojad Pernis apivorus 1 

 

7.3.1. Skład gatunkowy na punktach obserwacyjnych 

 

W trakcie 36 sesji obserwacyjnych stwierdzono 82 gatunki ptaków o łącznej sumie 

3986 osobników. Wśród nich 70 jest objętych ochroną gatunkową, 7 ochroną częściową a 5 

to gatunki łowne. Spośród wszystkich stwierdzonych gatunków ptaków z punktów 

obserwacyjnych 22% uznaje się za kluczowe wg PSEW 2008 (N=18).  

Spośród grup systematycznych na badanym terenie stwierdzono 9 rzędów ptaków:  

 pełnopłetwe Pelecanoformes; 

 brodzące Ciconiiformes; 

 blaszkodziobe Anseriformes; 

 szponiaste Falconiformes; 

 żurawiowe Gruiformes; 

 siewkowe Charadrii; 

 gołębiowe Columbiformes; 

 kukułkowe Cuculiformes; 
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 wróblowe Passeriformes; 

Najwięcej ptaków obserwowano z rzędu wróblowych – 77% i gołębiowe 9%. 

Pozostałe rzędy były mniej liczne, poniżej 5% zgrupowania (rys. 15). 

Spośród 3986 osobników stwierdzonych w trakcie prac z punktu obserwacyjnego 

około 53% obserwowanych ptaków stanowiły gatunki o średniej wielkości ciała (121 g do 400 

g) ptaki o najmniejszych rozmiarach ciała (do 120 g) stanowiły 34%, a gatunki o największych 

rozmiarach 7%  ogółu zgrupowania (rys. 16). 

Proporcje te zmieniały się w trakcie poszczególnych okresów fenologicznych na 

korzyść innych grup ptaków. Dominacja ptaków małych była widoczna wyraźnie wiosna 

(54%) i zimą (44%), latem natomiast dominowały ptaki średnie (45%). Jesienią najliczniej 

obserwowano ptaki średnie. Szponiaste stanowiły od 1% latem do 3% w pozostałych porach 

roku (rys. 17). 

 
Rys. 15. Skład zgrupowania ptaków, użytkujących przestrzeń powietrzną planowanej farmy wiatrowej w 
podziale na 9 stwierdzonych rzędów. 

 

 
Rys. 16. Skład zgrupowania ptaków, użytkujących przestrzeń powietrzną planowanej farmy wiatrowej, 
przedstawiony w podziale na 6 wyróżnionych grup wielkościowych w okresie całego roku. 
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W trakcie całego okresu badań 10 najliczniejszych gatunków ptaków stanowiło 77% 

zgrupowania. Ich udział zmieniał się w zależności od poszczególnych okresów fenologicznych 

(rys. 18). W trakcie migracji wiosennej ponad 34% zgrupowania stanowiły zięby, których nie 

obserwowano tak licznie na tym obszarze jesienią i zimą. W okresie dyspersji polęgowej 

dominowała szpak, zięba i grzywacz. W trakcie jesiennej wędrówki obserwowano bardzo 

licznie szpaki oraz brzegówki. W trakcie okresie zimowym najczęściej widywano kwiczoła. 

 
Rys. 17. Skład zgrupowania ptaków, użytkujących przestrzeń powietrzną planowanej farmy wiatrowej, 
przedstawiony w podziale na 6 wyróżnionych grup wielkościowych w poszczególnych okresach fenologicznych. 
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Rys. 18. Dominacja (procentowy udział w zgrupowaniu) 10 gatunków ptaków, najliczniej wykorzystujących 
przestrzeń powietrzną, przedstawiona w podziale na poszczególne okresy fenologiczne. 

 
 

7.3.2. Wykorzystanie przestrzeni powietrznej 

 

Blisko 60% ptaków wykorzystująca przestrzeń powietrzną na badanym obszarze 

przemieszczała się na wysokości poniżej pracy śmigieł. W przedziale obejmującym pracę 

śmigieł obserwowano 30% osobników. Na najwyższym pułapie, powyżej pracy śmigieł, 

odnotowano 13% wszystkich ptaków przemieszczających się nad omawianą powierzchnią w 

trakcie monitoringu (rys. 19). 
 

Rys. 19. Procentowy udział wszystkich ptaków przemieszczających się na trzech notowanych pułapach 
wysokości. 

 
 

Wykorzystanie poszczególnych pułapów przestrzeni powietrznej przez ptaki z 

poszczególnych grup wielkościowych było zróżnicowane. Ptaki o mniejszych rozmiarach ciała 

przemieszczały się najczęściej na wysokości poniżej pracy śmigieł. Wraz ze wzrostem 

wysokości ich dominacja malała na korzyść większych ptaków (rys. 20). Na najniższym 
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pułapie ptaki małe (do 120 g) stanowiły 47% zgrupowania, a duże (ponad 2000 g) 1%. Na 

najwyższym pułapie, powyżej pracy śmigieł, ptaki o najmniejszej masie ciała stanowiły 23%, 

ptaki średnie 53%, a ptaki największe 3% wszystkich stwierdzonych na tej wysokości. Ptaki 

siewkowe obserwowano w każdym z przedziałów, w zasięgu pracy śmigieł stanowiły 7% 

wszystkich obserwowanych, powyżej tego pułapu były również liczne (12%). Ptaki szponiaste 

obserwowano najczęściej na najwyższym pułapie, stanowiły one 3%, na najniższym pułapie 

nieco mniej, bo 1% obserwowanych. 

Spośród 3986 osobników stwierdzonych w trakcie prac z punktów obserwacyjnych dla 2412 

os. zanotowano kierunek przelotu, uznając je za przelotne nad obszarem planowanej 

inwestycji. Dominującymi kierunkami przemieszczeń ptaków w okresie wiosennym był 

kierunek wschodni w okresie migracji jesiennej natomiast kierunek zachodni (rys. 21).  

Przemieszczenia ptaków, które nie były związane z dalekodystansową migracją 

przebiegały na osi wschód – zachód (rys. 22). Dotyczą koczujących osobników, ptaków w 

okresie lęgowym, dyspersji oraz zimujących na tym obszarze. 

 
Rys. 20. Skład zgrupowania ptaków, użytkujących przestrzeń powietrzną planowanej farmy wiatrowej na trzech 
wyróżnionych pułapach wysokości, przedstawiony w podziale na sześć wyróżnionych grup wielkościowych. 
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Rys. 21. Główne kierunki przemieszczeń ptaków w trakcie wiosennej i jesiennej migracji. 
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Rys. 22. Kierunki przemieszczeń ptaków określone podczas prac na punkcie obserwacyjnym w okresie całego 
roku. 

 

 

Intensywność wykorzystania przestrzeni powietrznej w skali całego roku kształtowała 

się na poziomie od 3 do 405 osobników w przeliczeniu na godzinną sesję obserwacyjną 

(os/h). Średnia wynosiła 57,9 os/h. W trakcie 36 obserwacji z punktów odnotowano jedną 

sesję z brakiem ptaków wykorzystujących przestrzeń powietrzną. Około 64% wszystkich 

obserwacji zawierało się w przedziale 0-50 os./h, 19% w przedziale 51-100 os/h oraz 14% w 

przedziale 101-500 os./h. 

Przestrzeń powietrzna była wykorzystywana przez ptaki w sposób labilny. Wynikało 

to ze zmienności sezonowej i ukazywało przemiany, jakie mają miejsce w poszczególnych 

okresach fenologicznych. Najwyższe natężenia notowano w trakcie dyspersji polęgowej oraz 

wędrówek ptaków. Najniższe w okresie lęgowym i zimą. W trakcie wędrówki jesiennej 

odnotowano najwyższe natężenie w sezonie. W październiku w trakcie godzinnej sesji 

odnotowano 405 osobników. Miesiąc ten był najintensywniej wykorzystywany przez ptaki w 

okresie całego roku. Średnia z całego miesiąca wynosiła 188 os./h. 

Bardzo niskie natężenia notowano w okresie lęgowym, były one niższe od średnich 

rocznych i wynosiły ok. 29 os. na godzinną sesję obserwacyjną (rys. 23). 

 

7.3.3. Występowanie ptaków kluczowych według PSEW 2008 obserwowanych z 

punktów 

 

W trakcie prac na punkcie obserwacyjnym podczas rocznego monitoringu 

stwierdzono 18 gatunków ptaków, uważanych za ważne wg PSEW 2008 i za szczególnie 

narażone na kolizje z pracującymi turbinami wiatrowymi. Łącznie gatunki te stanowiły 6% 

zgrupowania (N=221). Wśród tych ptaków dominowały duże – 64% (N=141), wśród nich 

głównie żuraw, następnie siewkowe 15% (N=32), pozostałe były mniej liczne (rys. 24). 
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Rys. 23. Zmiany intensywności użytkowania przestrzeni powietrznej planowanej farmy wiatrowej przez 
wszystkie gatunki ptaków w okresie całego roku. 

 

 

Ptaki uważane wg PSEW za kluczowe wykorzystywały przestrzeń powietrzną na 

wszystkich pułapach. 10% tych ptaków przemieszczała się na wysokości obejmującej zasięg 

pracy śmigieł. W przedziale wysokości powyżej pracy śmigieł obserwowano najwięcej 

ptaków – 59%. Na najniższym poziomie, obserwowano 31% (rys. 25). 

Różnica wykorzystania przestrzeni powietrznej dla wszystkich gatunków ptaków, 

uważanych za kluczowe jest wyraźna, podobnie dla poszczególnych rzędów. Najniższy pułap 

był wykorzystywany najczęściej przez drobne ptaki wróblowe, których nie stwierdzono na 

najwyższych wysokościach. Siewkowe natomiast obserwowano najczęściej na wysokości 

powyżej pracy śmigieł oraz na wysokości ich pracy. Żurawiowe obserwowano głównie na 

najwyższych wysokościach (rys. 26).  

 
Rys. 24. Skład zgrupowania ptaków kluczowych wg PSEW oraz uważanych za kolizyjne użytkujących przestrzeń 
powietrzną planowanej farmy wiatrowej w podziale na 6 wyróżnionych grup wielkościowych. 
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Rys. 25. Procentowy udział ptaków ważnych wg PSEW przemieszczających się na trzech notowanych pułapach 
wysokości. 

 

 

Różnice wykorzystania przestrzeni powietrznej przez te ptaki wynikają z preferencji 

poszczególnych gatunków, okresów fenologicznych oraz charakteru obserwacji. Przykładem 

mogą być żurawie. Osobniki uważane za migrujące, dla których określono kierunek przelotu, 

widywano najczęściej na najwyższych wysokościach 

 
Rys. 26. Wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez ptaki z wybranych rzędów, uważane za kluczowe wg 
PSEW, notowanych w poszczególnych pułapach wysokości. 
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7.3.4. Ptaki szponiaste 
 

W trakcie 36 sesji obserwacyjnych stwierdzono 79 ptaków z tego rzędu, należących 

do 11 gatunków (tab. 9). Najliczniej obserwowano myszołowa (76%), krogulca (10%), 

jastrzębia  i pustułkę (po 3%). Pozostałe obserwacje dotyczyły pojedynczych stwierdzeń 

ptaków wykorzystujących przestrzeń powietrzną nad omawianą powierzchnią.  

Udziały poszczególnych gatunków zależne były od okresu fenologicznego. Najwięcej 

ptaków obserwowano jesienią (67 os.) następnie latem (37 os.). Zimą stwierdzono zaledwie 

7 ptaków szponiastych.  

Na terenie planowanej inwestycji i terenach sąsiednich nie stwierdzono gniazdowania 

ptaków szponiastych. Mimo to regularnie obserwowano to polujące myszołowy. Średnio na 

godzinną sesję obserwacyjną w okresie całego roku widywano 0,83 myszołowa, a wszystkich 

szponiastych 1,10 osobnika. 

 
Tab. 9. Liczebność ptaków szponiastych stwierdzona w trakcie 36 sesji obserwacyjnych, przedstawiona z 
podziałem na gatunki w poszczególnych okresach fenologicznych. 

Gatunek Wiosna Lato Jesień Zima Razem % 

bielik   1     1 1% 

błotniak stawowy 4 14 5   23 17% 

błotniak zbożowy 2       2 2% 

drzemlik     2   2 2% 

jastrząb     1   1 1% 

kobuz   2 1   3 2% 

krogulec   2 15 1 18 14% 

myszołów 13 15 38 2 68 52% 

myszołów włochaty     2 3 5 4% 

pustułka     3 1 4 3% 

trzmielojad 2 3     5 4% 

Razem 21 37 67 7 132 100% 

 

7.4. Kontrole nocne – liczenia lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych 

 

W trakcie kontroli nocnych, które odbyły się w ostatniej dekadzie maja i drugiej 

dekadzie czerwca na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono ptaków o nocnej 

aktywności głosowej. Kontrole były wykonane w dogodnych warunkach atmosferycznych 

oraz z wykorzystaniem stymulacji głosowej wybranych gatunków ptaków (derkacz Crex crex, 

przepiórka Coturnix coturnix i inne). Obszar ten nie stanowi atrakcyjnego miejsca lęgowego 

dla wielu gatunków ptaków, w tym także wspomnianych wyżej, ze względu na sposób 

zagospodarowania (rys. 27). 

 

7.5. Kontrola potencjalnych miejsc lęgowych cennych gatunków ptaków 

 

W granicach działki inwestycyjnej nie stwierdzono lęgów kluczowych gatunków 

ptaków. W promieniu kilometra od miejsca planowanego przedsięwzięcia stwierdzono 

gniazdowanie dwóch gatunków uważanych za kluczowe wg wytycznych PSEW 2008: 
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Rys. 27. Stanowiska lęgowe kluczowych gatunków ptaków na omawianym obszarze i terenach sąsiednich. 
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 Bocian biały Ciconia ciconia – na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono 

gniazdowania tego gatunku. Gniazd zlokalizowanych do dwóch kilometrów wykryto trzy, 

znajdują się one w miejscowościach położonych przy drodze wojewódzkiej numer 233. 

Gniazda położone w odległości do 5 km od granic powierzchni monitoringowej wykryto 

w liczbie jedenastu sztuk. Wszystkie znajdowały się w okolicznych miejscowościach. 

 Żuraw Grus grus – na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono gniazdowania tego 

gatunku. W najbliższej okolicy wykryto gniazdo jednej pary żurawia. Zlokalizowane było 

w lesie, na południe od granic powierzchni monitoringowej. Stanowisko to było oddalone 

od najbliższej turbiny EW1 o ok. 600 m w linii prostej.  

 Myszołów Buteo buteo – stwierdzono dwa stanowiska lęgowe tego gatunku w lasach 

graniczących z powierzchnią monitoringową. Pierwsze z nich zlokalizowane na zachód od 

granic obszaru i oddalone od najbliższej turbiny EW3 o około 300 m. Drugie natomiast 

zlokalizowane było na południe od turbiny EW1 w odległości ok. 500 m. 

 Gąsiorek Lanius collurio –  na terenie planowanej inwestycji stwierdzono dwie pary 

lęgowe. Zlokalizowane były one w centralnej części powierzchni, oddalone od 

najbliższych turbin o kilkadziesiąt metrów. 

 Brzegówka Riparia riparia –  na terenie powierzchni monitoringowej, która jest 

jednocześnie czynną żwirownią znajdowała się kolonia tych ptaków składająca się z 26 

par. Oddalona od najbliższych turbin EW2 i EW3 o kilkadziesiąt metrów.  

 Bocian czarny Ciconia nigra – na terenie powierzchni nie stwierdzono lęgów tego 

gatunku. Jest to jedyny przedstawiciel lęgowy w okolicy, dla którego tworzy się strefy 

ochronne wokół gniazd. Strefa ta znajduje się na południowy wschód od granic 

powierzchni, w odległości ok. 4,5 km. 

Z danych uzyskanych z Komitetu Ochrony Orłów wynika, iż w promieniu 5 km nie ma 

lęgowych gatunków ptaków, wymagających ochrony strefowej. Obszar ten nie jest 

wykorzystywany przez te ptaki w trakcie okresu lęgowego co potwierdziły wyniki 

przeprowadzonego monitoringu. 

 

7.6. Ocena walorów ornitologicznych obszaru planowanej inwestycji 

 

Bogactwo szacowane na poziomie około 100 gatunków ptaków na powierzchni 

wielkości 3 km2 nie wyróżnia w sposób szczególny terenu planowanej inwestycji na mapie 

ornitologicznej zasobów naszego kraju. Bogactwo gatunkowe w okresie lęgowym, wskazuje 

na przeciętne walory tego terenu. 

Stwierdzone gatunki ptaków, kluczowe wg PSEW oraz ich zagęszczenia kształtują się 

na poziomie niższym od średniej w skali całego kraju.  

Na omawianym terenie nie stwierdzono ptaków kluczowych o nocnej aktywności 

głosowej. Teren ten nie jest również lęgowiskiem, czy obszarem regularnego żerowania w 

okresie lęgowym dla gatunków szczególnie rzadkich w skali kraju (liczebność poniżej 1000 

par).  
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Obszar planowanej inwestycji nie stanowi miejsca odpoczynku i bazy żerowej dla 

kluczowych gatunków ptaków w trakcie ich migracji. Sposób zagospodarowania terenu 

ogranicza w znacznym stopniu obecność dużych koncentracji ptaków. Czynna żwirownia, 

piaszczysty teren na całej omawianej powierzchni, to czynniki ograniczając koncentracje 

takich ptaków jak czajka czy siewki złote a odstraszają gęsi czy żurawie. Wymienione gatunki 

wybierają duże otwarte obszary pól na żerowiska czy miejsce odpoczynku, gdzie czują się 

bezpiecznie. Ciągła praca maszyn i ludzi także odstrasza w tym miejscu część ptaków.  

Najbliższe znane korytarze migracji ptaków są oddalone o kilka kilometrów (rzeka 

Wisła, wybrzeże morskie). Niskie okazały się także liczebności ptaków szponiastych w okresie 

zimowym.  

Obszar planowanej inwestycji nie jest więc terenem szczególnym dla ochrony 

walorów krajowej awifauny. 

 

7.7. Prognoza oddziaływań planowanej inwestycji na ptaki 

 

Powszechnie uważa się, że elektrownie wiatrowe mogą negatywnie oddziaływać na 

ptaki. Potencjalne niekorzystne działanie tych budowli można podzielić na cztery grupy: 

 Śmiertelność na skutek kolizji z pracującym wirnikiem; 

 Utrata siedlisk bezpośrednia w wyniku zajęcia terenu przez siłownie; 

 Utrata siedlisk pośrednia w wyniku odstraszającego działania siłowni; 

 Zmiany tras przelotów ptaków spowodowane odstraszającym działaniem siłowni (tzw. 

efekt bariery). 

Ponadto, elektrownie wiatrowe mogą negatywnie działać na awifaunę ze względu na 

rozwój infrastruktury, niezbędny do prawidłowego jej funkcjonowania (drogi, stacje 

przesyłowe, napowietrzne linie przesyłowe). 

Bezpośrednimi czynnikami wpływającymi na wielkość negatywnego działania farmy 

wiatrowej są: 

 Skład awifauny; 

 Warunki atmosferyczne; 

 Ukształtowanie terenu; 

 Wielkość farmy wiatrowej. 

 Rozmieszczenie poszczególnych elektrowni wiatrowych. 

 

7.7.1. Prognoza rozmiarów kolizyjności 

 

Niemal wszystkie elektrownie wiatrowe powodują śmiertelność ptaków wynikającą z 

bezpośredniej kolizji z siłowniami. Trudno oczekiwać, aby planowana inwestycja była 

wyjątkiem. Biorąc pod uwagę jej położenie, wielkość oraz specyfikę użytkowania tego 

obszaru można się spodziewać, iż będzie ona zdecydowanie niższa niż w wielu innych 

miejscach. Mimo to, nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowej 

na ornitofaunę.  
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Biorąc pod uwagę dane z Europy i doświadczenie zdobyte podczas monitoringów 

poinwestycyjnych pracujących farmach wiatrowych w Polsce można spodziewać się 

śmiertelności ptaków na poziomie 0-2 osobnika na kilka lat. Wśród ofiar dominować 

powinny drobne ptaki wróblowe, migrujące nocą. Jednak brak pełnych danych z tego 

obszaru o natężeniu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez te ptaki uniemożliwia 

dokładne prognozowanie. 

Można natomiast szerzej omówić kolizyjność innej grupy ptaków o podwyższonej 

kolizyjności z turbinami wiatrowymi. Mowa tu o szponiastych. Dane z monitoringu pozwolą 

określić rozmiar zjawiska na kilka sposobów. 

Przy empirycznym użyciu stwierdzonych zależności pomiędzy intensywnością 

użytkowania przestrzeni powietrznej przez ptaki szponiaste (1,1 os/h) a stwierdzanym 

później natężeniem ich kolizji (tab. 10), można prognozować, iż śmiertelność w trakcie pracy 

planowanych elektrowni wiatrowych, będzie oscylować w granicach od ok. 0,185 do 0,707 

osobnika/rok.  

 
Tab. 10. Oszacowanie predykcyjne kolizyjności ptaków szponiastych, ustalone w oparciu o badania empiryczne 
w Stanach Zjednoczonych. 

Lp. Równanie
1)

 R
22)

 
Prognozowane 

natężenie kolizji 
[os./MW/rok]

3)
 

Prognozowana suma ofiar na 
farmę [os./rok]

4)
 

Źródło danych
5)

 

1 Y=0,0672*X – 0,0585 1 0,015 0,185 CEC 2008: Table 1 

2 Y=0,0654*X– 0,013 0,9 0,059 0,707 Erickson et al. 2008 

3 Y=0,04   0,040 0,480 NRC 2007 

4 Y=0,06   0,060 0,720 CEC 2008 

5 Y=0,085   0,085 1,020 Erickson et al.2008 

1) Pierwsza kolumna przedstawia zależność pomiędzy stwierdzoną jednostkową śmiertelnością roczną (Y) 

wyrażoną w os./MW/rok a ustaloną wcześniej intensywnością wykorzystania przestrzeni powietrznej przez 

ptaki szponiaste (X), wyrażoną w liczbie osobników obserwowanych osobników godzinnej sesji [os./60 

min.]. 

2) Druga kolumna przedstawia współczynnik determinacji (R
2
) przyjęty dla każdej zależności funkcyjnej.  

3) W kolumnie trzeciej, w oparciu o te zależności, podano kolizyjność ptaków szponiastych, wyrażoną w 

os./MW/rok. 

4) Kolumna czwarta przedstawia kolizyjność tych ptaków na obszarze całej farmy. 

5) Piąta kolumna przedstawia źródło danych o początkowych zależnościach empirycznych. 

 

Przy założeniu, że kolizyjność nie jest zależna od intensywności wykorzystania 

przestrzeni powietrznej przez ptaki szponiaste oraz przy prognozowanej śmiertelności na 

poziomie 0,04 – 0,08 os/MW/rok (średnia z USA, NRC 2007, CEC 2008, Erickson et al. 2008), 

można zakładać dla tej inwestycji śmiertelność rzędu 0,480– 1,020 ptaków szponiastych w 

ciągu roku. 

Szacunki te są obciążone sporym błędem, wynikającym z niepewności oszacowania 

parametrów wejściowych. Przyjęto więc rozwiązanie z wykorzystaniem przedziałów ufności 

parametrów oraz wykonania osobno prognozy dla górnego i dolnego 95% przedziału ufności 

ich oceny (scenariusz pesymistyczny i optymistyczny). 
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Uwzględniając powyższe rozważania można przyjąć, iż na terenie planowanej budowy 

elektrowni wiatrowej, zarówno w wariancie alternatywnym jak i wybranym może zginąć 

maksymalnie jeden ptak drapieżny na dwa/trzy lata. Analizując skład gatunkowy 

zgrupowania, można założyć, iż byłby to prawdopodobnie myszołów, jako jedyny gatunek 

lęgowy w okolicy, intensywnie wykorzystujący przestrzeń powietrzną. Sporadycznie mogą to 

być gatunki o podwyższonym ryzyku z tego rzędu. Jednak z uwagi na częstotliwość pojawu 

tego gatunku w okolicy można stwierdzić, iż przypadki takie mogą mieć charakter 

incydentalny. 
 

7.7.2. Ocena znaczenia 

 

Ocena znaczenia kolizyjności ptaków dla trwałości populacji wymaga określenia, czy 

dodatkowa śmiertelność wynikająca w tym przypadku z kolizji z pracującymi turbinami 

przekroczy możliwość odtworzenia się lokalnej populacji. Wymaga to przeprowadzenia 

analizy żywotności populacji (population viability analysis, PVA) i ustalenia jej przestrzennych 

granic. W oparciu o dostępne dane jest to niemożliwe i wykracza poza obszar niniejszego 

opracowania. 

Bazując na uzyskanych danych można z całą pewnością stwierdzić, że dla populacji 

lęgowych myszołowa oraz innych gatunków ptaków, prognozowane bardzo niskie rozmiary 

dodatkowej śmiertelności są zbyt małe, by mogły jej zagrozić w jakikolwiek sposób. 

Dla ptaków użytkujących przestrzeń powietrzną w okresie pozalęgowym kolizyjność 

będzie również niewielka. W związku z tym, prawdopodobieństwo negatywnego wpływu tej 

inwestycji na stan populacji ptaków jest mało prawdopodobne. 

 

7.7.3. Prognoza rozmiarów utraty siedlisk 

 

Odstraszający wpływ, pracujących siłowni wiatrowych na ptaki wykorzystujące 

omawiany obszar, będzie miał zasięg rzędu około 300 metrów wokół turbin. Będzie dotyczył 

głównie gatunków nielęgowych. W obszarze tym można się spodziewać obniżonych 

zagęszczeń ptaków, choć dokładny rozmiar tego zjawiska jest trudny do prognozowania. 

Oznacza to zaniżenie pojemności siedlisk dla ptaków migrujących i zimujących. Analiza 

zebranych materiałów wykazała, iż teren ten nie stanowi atrakcyjnego miejsca dla tych 

ptaków. W związku z tym oddziaływanie to będzie miało niewielkie znaczenie. Obecne w 

okolicy funkcjonuje czynna żwirownia. Planowana inwestycja wraz ze żwirownią będzie 

tworzyła obszar mało atrakcyjny dla ptaków. Dzięki temu można się spodziewać obniżonej 

śmiertelności ptaków.  

Nie stwierdzono tu dużych zgrupowań ptaków zarówno pospolitych jak i uważanych 

za kluczowe wg PSEW. Luźna zabudowa położona wzdłuż kilku dróg obniża atrakcyjność tego 

miejsca dla gatunków (również kluczowych), żerujących i odpoczywających w dużych 

stadach. Na terenie planowanej inwestycji i terenach przyległych nie stwierdzono lęgów 

ptaków wymagających ochrony strefowej. Ptaki te nie wykorzystują intensywnie przestrzeni 
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powietrznej omawianego obszaru w okresie lęgowym. Dodatkowo sposób 

zagospodarowania tego terenu (żwirownia) wpływa na obniżenie atrakcyjności tego terenu 

dla wielu gatunków ptaków.  

W związku z powyższym trudno przypuszczać, aby planowana inwestycja, złożona z 

trzech siłowni wiatrowych, w znaczący sposób oddziaływała na ptaki lęgowe, migrujące czy 

zimujące w okolicy Miłowa, zarówno w wariancie alternatywnym jak i wybranym.  

 

7.7.4. Zmiany tras przelotów 

 

Z informacji zebranych wynika, iż wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez 

dalekodystansowe ptaki migrujące jest niewielkie. Obszar ten, znajduje się w znacznej 

odległości od znanych korytarzy migracji ptaków. Trudno przypuszczać, aby inwestycja miała 

wpływać na trasy wędrówek ptaków. Położona daleko od morza, w znacznej odległości od 

dużych rzek, małych rozmiarów, może mieć jedynie niewielkie znaczenie w efekcie 

skumulowanym.  

 

7.7.5. Oddziaływanie skumulowane 

 

Według uzyskanych danych inwestycja będzie położona w najbliższej odległości (20 

km) obok istniejących już farm wiatrowych. W odległości do 5 km od planowanej inwestycji, 

znajdują się inne planowane elektrownie wiatrowe (2 sztuki) (rys. 28). Ponadto w odległości 

do 15 km, w miejscowości Wyczechowo jest planowana farma wiatrowa składająca się z 12 

elektrowni wiatrowych oraz w gminie Kolbudy inwestycja obejmująca 3 elektrownie 

wiatrowe.  

W okolicy znajduje się czynna żwirownia, która z całą pewnością wraz z planowaną 

inwestycją w sposób skumulowany będą oddziaływać na zmniejszenie pojemności siedlisk 

dla odpoczywających i żerujących ptaków tworzących duże koncentracje w trakcie migracji 

(np. gęsi, żurawie, siewkowe). Należy się spodziewać, iż obszar ten nie będzie 

wykorzystywany przez te ptaki. Sama przestrzeń powietrzna omawianego obszaru nie jest 

intensywnie wykorzystywana przez dalekodystansowych migrantów. W związku z tym można 

stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie, wraz z innymi elementami zaburzać 

kierunkowej migracji ptaków, która odbywa się na znacznie większych wysokościach.  

Dzięki temu, iż zmniejszy się pojemność siedlisk i stopień wykorzystania tego terenu 

zmniejszy się z całą pewnością możliwa, prawdopodobna śmiertelność ptaków. Jest to 

aspekt pozytywny. Zmniejszy się natomiast ilość dogodnych siedlisk dla ptaków, zwłaszcza w 

okresie wędrówek. Ptaki te przeniosą się w inne tereny, gdzie znajduje się dostateczna liczba 

dogodnych dla nich miejsc. 
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Rys. 28. Planowana inwestycja na tle istniejących elektrowni wiatrowych. 
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7.8. Działania minimalizujące i ustalenia 

 

Ustala się następujące środki mające na celu obniżyć ryzyko zagrożenia oddziaływania 

inwestycji na etapie eksploatacji dla awifauny: 

 Usuwanie padliny raz w tygodniu z terenu inwestycji; 

 Przeorywanie ściernisk w okresie po 15 października, nie bezpośrednio po żniwach; 

 W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych należy zapewnić właściwe 

zagospodarowanie gruntów ornych w jej otoczeniu poprzez rezygnację z upraw 

kukurydzy (zwabiają ptaki na żerowiska) oraz wczesne, jesienne, zaorywanie pól w celu 

usuwania resztek pożniwnych i niezaoranych chwastów; 

 Zaleca się 3 letni monitoring poinwestycyjny realizowany w pierwszych trzech latach 

pracy elektrowni.  

 

8. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000. Nietoperze 

 

Poniższy raport opracowano w oparciu o Tymczasowe Wytyczne Dotyczące Oceny 

Oddziaływania Elektrowni Wiatrowych na Nietoperze (wersja II, grudzień 2009) oparte na 

Aneksie 1 do Rezolucji nr 5.6 Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy 

EUROBATS (Rodrigues i in. 2008), oraz projektu szczegółowej wersji najnowszych 

„Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”, 

uwzględniającej opracowaną na podstawie krajowych danych skalę referencyjną (Kepel, 

Ciechanowski, Jaros 2011) przygotowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. Prace terenowe, analizę nagrań i obróbkę danych oraz raport końcowy wykonał 

mgr Tomasz Narczyński, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, konsultacje 

oraz korekta wykonane przez dr Mateusza Ciechanowskiego. 

 

8.1. Metodyka monitoringu nietoperzy na terenie planowanej elektrowni wiatrowej  

 

W okresie trwania badań od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. przeprowadzono na 

terenie projektowanej Farmy Wiatrowej w miejscowości Miłowo 28 nocnych kontroli 

aktywności nietoperzy (tab. 11). Zgodnie z przyjętą metodyką pracy, wykonano 18 kontroli 

podczas których rejestrowano aktywność nietoperzy na wszystkich wytyczonych transektach 

do 4 godzin po zachodzie słońca, oraz 10 kontroli całonocnych, podczas których transekty 

pokonywano dwukrotnie (po zachodzie oraz przed wschodem słońca). Podczas kontroli 

całonocnych prowadzono również punktową rejestrację aktywności nietoperzy w miejscach 

planowanej lokalizacji turbin (T1, T2, T3, T4). Wyznaczając badane transekty, uwzględniano 

miejsce planowanej lokalizacji turbin oraz znajdujące się w pobliżu struktury krajobrazu 

potencjalnie ważne dla nietoperzy jak obrzeże lasu, zadrzewienia i zbiorniki wodne. Długość 

poszczególnych transektów wyniosła odpowiednio: transekt A - 1200 m, transekt B - 700 m, 

transekt C - 700m (ryc. 29). Transekty wytyczono wzdłuż istniejących ścieżek gruntowych, 

które przebiegały w pobliżu planowanej lokalizacji turbin.  
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Tab. 11. Daty i czas trwania kontroli terenowych oraz panujące wówczas warunki atmosferyczne wraz z ogólną 

liczbą zarejestrowanych jednostek aktywności nietoperzy. Dane meteorologiczne zaczerpnięto z 

http://new.meteo.pl/ dla miejscowości Przywidz 18°16´E, 54°11´N. 

Lp. Data Zachód 

słońca 

Wschód 

słońca 

Temperatura 

(°C) 

Prędkość 

wiatru 

(m/s) 

Jednostki 

aktywności 

(transekty 

łącznie) 

Jednostki 

aktywności 

(nagrania 

punktowe 

łącznie) 

Uwagi 

1 2010.07.12 21:12 4:29 28-23 4-3 21 1 noc 

2 2010.07.21 20:57 4:56 18 3 24 1 noc 

3 2010.08.04 20:40 5:06 17-13 3-2 14 14 noc 

4 2010.08.09 20:29 5:10 21-16 2 9 2 wieczór 

5 2010.08.17 20:11 5:28 16-14 6 10 4 wieczór 

6 2010.08.24 20:00 5:40 17-13 4-7 25 2 noc 

7 2010.08.30 19:39 5:47 13 2-3 6 0 wieczór 

8 2010.09.06 19:18 6:04 10-7 2 12 0 wieczór 

9 2010.09.13 19:01 6:15 13-10 4-6 3 0 wieczór 

10 2010.09.21 18:47 6:30 13-9 6-4 3 0 noc 

11 2010.09.28 18:46 6:44 9-6 5-4 2 0 noc 

12 2010.10.05 18:19 6:53 10-5 8-7 2 0 wieczór 

13 2010.10.11 17:58 7:04 8-3 3-1 0 0 wieczór 

14 2010.10.19 17:41 7:20 3-1 3 2 0 wieczór 

15 2010.10.27 17:16 7:38 8-6 3-4 0 0 wieczór 

16 2010.11.03 16:02 6:54 7-6 3-4 1 0 wieczór 

17 2010.11.14 15:48 7:12 9-6 3-1 0 0 wieczór 

18 2011.03.15 17:49 5:59 1-(-1) 6 0 0 wieczór 

19 2011.03.21 18:00 5:44 5 6-8 0 0 wieczór 

20 2011.03.30 19:17 6:22 5-2 2 0 0 wieczór 

21 2011.04.07 19:32 6:02 6-4 10 1 0 wieczór 

22 2011.04.15 19:48 5:43 6-3 2-3 2 0 wieczór 

23 2011.04.21 19:58 5:29 10-7 2 3 0 wieczór 

24 2011.04.29 20:14 5:12 10-6 6 7 0 wieczór 

25 2011.05.09 20:32 4:52 15-11 2-3 21 4 noc 

26 2011.05.15 20:43 4:41 9 2-4 17 3 noc 

27 2011.06.13 21:20 4:12 15-14 3 25 3 noc 

28 2011.06.29 21:24 4:16 20-17 4-2 45 12 noc 

Razem 255 46  

 

Od wiosny 2011 roku wykorzystywane trasy przejścia na odcinkach B i C na skutek 

postępującej wycinki młodnika oraz orki, przestały istnieć. Nagrania prowadzone były jednak 

do końca okresu badań, zgodnie z przyjętą na początku lokalizacją transektów. Sygnały 

echolokacyjne nietoperzy nagrywano przy użyciu detektora ultradźwięków Pettersson D-230 

wyposażonego w system frequency division oraz rejestratora Boss MicroBr zapisującego 

dźwięk w formacie WAV. W oparciu o zarejestrowane na każdym z transektów i punktów 

nasłuchowych sygnały echolokacyjne nietoperzy, obliczone zostały indeksy aktywności, czyli 

liczba jednostek aktywności danego gatunku na godzinę. Za jednostkę aktywności przyjęto 

zarejestrowaną nieprzerwaną sekwencję sygnałów echolokacyjnych jednego osobnika, o 

długości od jednego impulsu do 5 sekund (Kepel i in. 2009). Jeżeli rejestrowano dłuższe niż 5 

sekund sekwencje sygnałów, traktowano ją jako liczbę jednostek aktywności, odpowiadającą 

wynikowi podzielenia czasu nagrania podanego w sekundach przez 5, po zaokrągleniu 

wyniku w górę do liczby całkowitej. 
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Rys. 29. Mapa terenu badań z naniesionymi transektami (A,B,C) oraz punktami nasłuchowymi (T1, T2,T3,T4) 

odpowiadającymi planowanej lokalizacji turbin. Fotografia satelitarna: http://maps.google.pl  
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Analizę spektralną zarejestrowanych przelotów oraz identyfikację gatunków 

nietoperzy przeprowadzono korzystając z programu bioakustycznego BatSound 3.3 

(Pettersson Elektronik AB, Szwecja). Oznaczono jednostki aktywności i indeksy aktywności 

nietoperzy dla każdego transektu i punktu nasłuchowego osobno z podziałem na 

poszczególne gatunki. Czas przejścia każdego z transektów wyniósł około 45 minut, czas 

pojedynczego nagrania punktowego to około 15 minut. Łącznie podczas całorocznego 

monitoringu wykonano 5576 minut nagrań, z czego na transektach 4910 minut (transekt 1 – 

1642 min., transekt 2 – 1627 min., transekt 3 – 1641 min.) w punktach nasłuchowych 666 

minut (T1 – 154 min., T2 – 165 min., T3 – 183 min., T4 – 164)  

Przeprowadzono również kontrole zimowisk, oraz poszukiwano kolonii rozrodczych 

nietoperzy, starając się zaobserwować rojące się przed wlotami do kryjówek nietoperze 

powracające z żerowania przed wschodem słońca. Na terenie planowanej inwestycji nie 

znaleziono żadnego hibernakulum ani miejsca rozrodu. Obserwacja aktywności nietoperzy 

na żerowiskach bezpośrednio po zachodzie słońca jak i porannego rojenia oraz rejestracja  

aktywności głosowej, implikują istnienie kolonii rozrodczej mroczków późnych w 

miejscowości Gromadzin. Nie udało się jednak ustalić jej dokładnej lokalizacji, a miejscowość 

ta znajduje się poza terenami inwestycyjnymi. W poniższym opracowaniu do wyznaczenia 

miejsc i okresów o wysokiej aktywności nietoperzy wykorzystano istniejącą już krajową skalę 

referencyjna przygotowaną na potrzeby ostatecznej wersji krajowych „Wytycznych...”, której 

projekt ukazał się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Kepel i in. 2011). 

 

8.2. Skład gatunkowy nietoperzy 

 

Podczas całorocznego monitoringu odnotowano łącznie 301 jednostek aktywności 

nietoperzy należących do czterech rodzajów: Pipistrellus, Nyctalus, Eptesicus i Myotis. 

Analiza sonogramów pozwoliła wykazać obecność 6 gatunków nietoperzy. Najliczniej 

notowano mroczka późnego Eptesicus serotinus (161 jednostek, 53,5%) oraz karlika 

większego Pipistrellus nathusii (82 jednostek, 27,2%), rzadziej notowane były borowiec wielki 

Nyctalus noctula (28 jednostek, 9,3%) oraz karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (8 jednostek, 

2,7%) sporadycznie na badanym terenie notowano mroczka posrebrzanego Vespertilio 

murinus (2 jednostki, 0,7%) oraz karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus (1 jednostka, 0,3%). 

Pozostałe odnotowane jednostki aktywności udało się przyporządkować jedynie do rodzaju: 

nocki Myotis sp. (8 jednostek, 2.7%), karliki Pipistrellus sp. (6 jednostek, 2,0%), do grupy 

Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus (4 jednostki 1,3%) oraz 1 jednostka aktywności stanowiąca 0,3 

%, całości odnotowanych, której nie udało się oznaczyć do gatunku ani rodzaju (rys. 30).  
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Rys. 30. Skład gatunkowy nietoperzy odnotowany na terenie projektowanej farmy wiatrakowej w Miłowie. 

 

Wszystkie nietoperze występujące w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej, 

figurują w załączniku IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa), są 

chronione na mocy Konwencji Bońskiej i Konwencji Berneńskiej, Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 

237, poz. 1419) oraz przez porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie EUROBATS. 

Wszystkie gatunki nietoperzy odnotowane na terenie planowanej Farmy Wiatrowej w 

Miłowie są uważane za zwierzęta niezagrożone wyginięciem (kategoria zagrożenia LC - 

gatunki niższego ryzyka). Większość ze stwierdzonych gatunków czyli: mroczek późny, karlik 

większy, borowiec wielki i karlik malutki należą do pospolitych nietoperzy w północnej części 

kraju. Na terenie inwestycji zarejestrowano sygnały echolokacyjne mroczka posrebrzanego, 

gatunku umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (status LC - gatunek niższego 

ryzyka, Wołoszyn 2001). Odnotowano tylko dwa przeloty złożone z 2 jednostek aktywności 

tego nietoperza, co stanowi zaledwie 0,7 % wszystkich notowanych jednostek. Mroczek 

posrebrzany jest w bardzo wysokim stopniu zagrożony kolizjami z turbinami wiatrowymi ze 

względu na szybki prostoliniowy lot na wysokości nawet do 40 metrów. Jednak z uwagi na 

sporadyczny charakter pojawienia się tego nietoperza na badanej powierzchni w okresie 

jesiennego rozpraszania się i migracji nie wydaje się by planowana inwestycja w istotny 

sposób zagrażała temu gatunkowi.  

Nietoperze najsilniej zagrożone negatywnym wpływem elektrowni wiatrowych należą 

do rodzajów: Nyctalus, Pipistrellus i Vespertilio. (Rydel i in. 2010a, Rydel i in. 2010b). Spośród 

gatunków odnotowanych na terenie planowanej inwestycji 40,2% zarejestrowanych 
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jednostek aktywności należało do nietoperzy, które w stopniu bardzo wysokim (karlik 

większy 27,2%, borowiec wielki 9,3% i mroczek posrebrzany 0,7%) i wysokim (karlik malutki 

2,7%, karlik drobny 0,3%), są narażone na kolizje z łopatami wirnika, lub śmierć 

spowodowaną szokiem ciśnieniowym (barotraumą) (Arnett i in. 2005, Berwald i in. 2008). 

Nietoperze te odbywają długodystansowe migracje i są najsilniej zagrożone kolizjami w 

czasie jesiennej wędrówki trwającej z różnym nasileniem od końca lipca do początku 

października (Trapp i in. 2002, Brinkmann i in 2006, Cryan i Brown 2007). Mroczek późny, 

który stanowił 53,5% rejestrowanych jednostek aktywności jest gatunkiem osiadłym, 

uważanym za umiarkowanie zagrożony przez turbiny wiatrowe. Stopień zagrożenia 

śmiertelnością sporadycznie notowanych nietoperzy z rodzaju Myotis sp. (2,7%) jest 

oceniany jako niski. (Kepel i in. 2009, Kepel i in. 2011). 

 

8.3. Dynamika aktywności nietoperzy 

 

Średnia wartość indeksu aktywności nietoperzy dla wszystkich przeprowadzonych 

kontroli na terenie planowanej inwestycji to 2,6 i odpowiada niskiej aktywności tych ssaków 

(Kepel i in. 2011) Jednak analizując szczegółowo poszczególne kontrole dają się zauważyć 

znaczące różnice w wysokości indeksu aktywności zarówno dla poszczególnych transektów i 

punktów nasłuchowych jak i kontroli. W kwietniu 2011 r. oraz w okresie od połowy września 

do początku listopada 2010 r. indeks aktywności utrzymywał się na niskim poziomie, a 

podczas kontroli wykonanych w połowie października i na początku listopada 2010 r. oraz w 

drugiej połowie marca 2011 r. aktywności nietoperzy nie notowano w ogóle. Jednak od 

połowy maja do końca czerwca 2011 r. oraz od początku lipca do połowy września 2010 r. 

czyli w okresie rozrodu, wychowywania młodych i jesiennej migracji, indeksy aktywności 

osiągały umiarkowane (9 kontroli) i wysokie wartości (2 kontrole) (rys. 31, 32). Wśród 

odnotowanych na terenie inwestycji w Miłowie gatunków, najsilniej zagrożonych kolizjami z 

turbinami, najliczniejszymi były karlik większy i borowiec wielki. Wartości jednostronnie 

ucinanej średniej arytmetycznej indeksów aktywności dla tych gatunków osiągnęły zaledwie 

wartości niskie. Dla okresu wiosennej migracji, ciąży oraz wychowu potomstwa wartości 

średniej wyniosły 1,0 dla karlika większego i 0,3 dla borowca wielkiego. Ta same wartości 

obliczone dla okresu rozpraszania kolonii rozrodczych, oraz jesiennej migracji wyniosły 

odpowiednio 1,1 oraz 0,4. Obydwa wspomniane wyżej gatunki odbywają jesienna wędrówkę 

na miejsca zimowania, podczas której najbardziej są narażone na śmierć z powodu kolizji z 

turbinami. Dla borowca wielkiego nie odnotowano znaczącego wzrostu aktywności w okresie 

migracji a dla karlika większego jedynie jednorazowy wzrost aktywności do wartości 

umiarkowanych (3,1) dla kontroli wykonanej 24.08.2010 r.  

 Nietoperzem najliczniej reprezentowanym na badanej powierzchni był mroczek 

późny, stanowił on 53,5% wszystkich zarejestrowanych jednostek aktywności. Gatunek ten 

uważany jest za umiarkowanie zagrożony śmiercią w wyniku szoku ciśnieniowego i kolizji ze 

śmigłami rotora. Wartości jednostronnie ucinanej średniej arytmetycznej indeksów 

aktywności dla mroczka późnego w okresie ciąży i wychowu potomstwa dla poszczególnych 
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transektów osiągnęły wartość wysoką i wyniosły: transekt A - 5,4, transekt B - 4,9, transekt C 

- 5,8 (przedział wartości 4,0-8,0). Natomiast w okresie od sierpnia do października wartość ta 

była niska i wyniosła dla transektu A - 1,4, dla transektu B - 1,0 i dla transektu C - 1,6 

(przedział wartości 0-2,5). Na badanej powierzchni odnotowano dwa szczyty aktywności 

mroczka późnego. Pierwszy szczyt aktywności zarejestrowano 06.09.2010 r. czyli w czasie 

kiedy nietoperze żerują intensywnie aby zgromadzić potrzebne do hibernacji zapasy energii, 

a w powietrzu znajdują się już młode z tego sezonu. Drugi szczyt aktywności zarejestrowano 

w okresie laktacji i wychowywania młodych 29.06.2011 r. kiedy to samice intensywnie żerują 

aby pokryć energetyczne koszty produkcji mleka. W obydwu przypadkach indeks aktywności 

osiągnął wartości wysokie i wyniósł 5,45 dla kontroli z początku września i 7,89 dla kontroli z 

końca czerwca (4,0-8,0). 

 

 

Rys. 31. Zmiany w sezonowej aktywności nietoperzy na badanej powierzchni w oparciu o nasłuchy na 

transektach liniowych podczas czterogodzinnych kontroli po zachodzie słońca. 
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Rys. 32. Zmiany w sezonowej aktywności nietoperzy na badanej powierzchni w oparciu o nasłuchy na 

transektach liniowych podczas kontroli całonocnych (dwukrotne przejście wszystkich transektów po zachodzie i 

przed wschodem słońca). 

 

 

Rys. 33. Zmiany indeksu aktywności poszczególnych gatunków nietoperzy podczas sezonu badawczego. 
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8.4. Przestrzenne zróżnicowanie aktywności nietoperzy 

 

Obszar badań to stosunkowo niewielki teren o dość homogenicznej strukturze złożony z terenu 

otwartego przyległego do skraju lasu z zakrzewieniami oraz kilkoma małymi zbiornikami 

wodnymi. Przestrzenna aktywność nietoperzy w ciągu sezonu badawczego rozkładała się dość 

równomiernie, nie odnotowano miejsc ich wyraźnej koncentracji. Dominantem na terenie 

inwestycji w Miłowie jest mroczek późny, którego wysoką aktywność notowano z 

wyrównaną częstotliwością na poszczególnych transektach. Najwyższą aktywność dla mroczka 

późnego w ciągu monitoringu odnotowano 29.06.2011 r. dla transektu A (indeks aktywności 

22,2) oraz dla punktu nasłuchowego T2 (indeks aktywności 36,0) (załącznik 1). W przypadku 

karlika większego umiarkowana i wysoka aktywność rejestrowana była częściej na 

transektach A i C oraz dla turbin T1 i T4 znajdujących się blisko krawędzi lasu w porównaniu z 

transektem B oraz turbinami T2 i T3 (załącznik 1) Borowiec wielki natomiast częściej 

wykazywał umiarkowaną i wysoką aktywność na transekcie B oraz podczas nasłuchów w 

punkcie T2 (załącznik 1). Powyższe różnice wynikają z odmiennego zachowania na 

żerowiskach tych gatunków. Karliki większe żerują najczęściej nad wodami, terenami 

podmokłymi, na obrzeżach lasów czy dróg ze szpalerami drzew i stosunkowo rzadko polują 

na otwartej przestrzeni. Borowce wielkie natomiast poszukują owadów najczęściej na 

otwartej przestrzeni, nad łąkami, pastwiskami, zbiornikami wodnymi czy w lukach 

drzewostanu a ich lot jest szybki i mało zwrotny, dlatego jest on w wysokim stopniu 

zagrożony kolizjami z turbinami wiatrowymi (Rodrigues i in. 2008). Teren planowanej 

inwestycji nie świetle przedstawionych wyników nie stanowi ważnego miejsca żerowania dla 

karlika większego i borowca wielkiego w czasie wiosennej migracji i wychowywania młodych  

ani też nie przebiegają tam ważne szlaki migracyjne dla tych nietoperzy Wartości 

współczynnika aktywności dla karlika malutkiego i karlika drobnego gatunków wysoce 

zagrożonego kolizjami, dla poszczególnych kontroli były niskie. Warto jednak zauważyć, że 

podczas nasłuchów liniowych nietoperze te notowano tylko na transekcie A, a podczas 

nasłuchów punktowych tylko w miejscu planowanej lokalizacji turbin T1 i T2. 
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Rys. 34. Zmiany wartości indeksu aktywności nietoperzy dla poszczególnych transektów. 

Rys. 35. Sezonowe zmiany indeksu aktywności łącznie dla gatunków zagrożonych kolizjami w stopniu wysokim i 

bardzo wysokim (linia czerwona rodzaje Nyctalus Pipistrellus i Vespertilio), oraz gatunków zagrożonych 

kolizjami w stopniu umiarkowanym i niskim (linia zielona, rodzaje Eptesicus i Myotis) 
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Rys. 36. Wartości indeksu aktywności nietoperzy podczas kontroli całonocnych w miejscach nasłuchu 

punktowego (T1,T2,T3,T4-porównaj ryc.1) 

 

Rys. 37. Zmiany w sezonowej aktywności nietoperzy na badanej powierzchni w oparciu o nasłuchy w punktach 

planowanej lokalizacji turbin. 
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8.5. Ocena wpływu inwestycji na nietoperze 

 

Wyniki przeprowadzonego monitoringu wskazują, na dwa wyraźne szczyty 

aktywności nietoperzy 06.09.2010 r. oraz 29.06.2011 r. Tylko podczas tych kontroli 

odnotowano wysoką aktywność, dla pozostałych kontroli aktywność nietoperzy pozostawała 

na poziomie umiarkowanym lub niskim. Dwa odnotowane szczyty spowodowane były 

wysoką aktywnością osiadłego i uważanego za umiarkowanie zagrożony kolizjami z 

turbinami rotora mroczka późnego. Najwyższą aktywność wśród gatunków wysoce 

zagrożonych odnotowano podczas kontroli przeprowadzonej 24.08.2010 dla karlika 

większego, jednak odnotowana wartość indeksu osiągnęła zaledwie wartość umiarkowaną. 

Stwierdzone w Miłowie gatunki należą w większości do pospolitych i niezagrożonych w skali 

regionu i kraju, dlatego też realizacja inwestycji jest możliwa w proponowanej lokalizacji 

jednak po zastosowaniu niezbędnych działań minimalizujących. Szkodliwy wpływ farmy 

wiatrowej na nietoperze na etapie budowy to przede wszystkim zubożenie żerowisk poprzez 

wycinkę zakrzewień i drzew oraz zasypywanie niewielkich zbiorników wodnych. Na etapie 

eksploatacji farma wiatrowa niesie ze sobą ryzyko odstraszania nietoperzy (szczególnie 

wiosną i latem w odniesieniu do nietoperzy osiadłych), lub też bezpośredniego narażenia ich 

na śmierć spowodowaną kolizją ze śmigłami rotora (Klug i Baerwald 2010, Rydell i in. 2010a) 

lub w wyniku szoku ciśnieniowego (barotraumy) dostając się w obszar obniżonego ciśnienia 

powietrza za wiatrakiem (Baerwald i in. 2008). Nietoperze giną szczególnie licznie pod 

turbinami usytuowanymi w pobliżu skrajów lasu. W Saksonii 53% borowców wielkich, 49% 

karlików większych i 51% karlików malutkich ulegało kolizjom z elektrowniami 

umiejscowionymi w odległości od 0-100 m od skraju lasu (Seiche i in. 2008). Liniowe 

elementy krajobrazu takie jak skraj lasu spełniają dla nietoperzy funkcję korytarzy 

przelotowych z kryjówek na żerowiska (Limpens i Kapteyn 1991) jak również ich aktywność 

żerowiskowa koncentruje się wzdłuż takich miejsc (Downs i Racey 2006). Dlatego też wiatraki 

w takich miejscach mogą stwarzać szczególne zagrożenie. Trzy spośród planowanych w 

Miłowie turbin (T1, T3, T4) znajdują się za blisko granicy lasu w porównaniu z zalecaną przez 

„Wytyczne...” wartością 200 m (Kepel i in. 2011). Podczas badań odnotowano gwałtowny 

wzrost śmiertelności nietoperzy przy zastosowaniu wież powyżej 65 m, podobnie jak w 

przypadku elektrowni o mocy powyżej 0,5 MW na turbinę (Barclay i in. 2007), a parametry 

techniczne planowanej farmy w Miłowie znacznie przewyższają te graniczne wartości. Nowo 

powstałe wiatraki mogą na otwartej przestrzeni działać jak atraktanty dla 

długodystansowych migrantów, co może skutkować przypadkami śmiertelności tych ssaków 

nawet w siedliskach wcześniej niewykorzystywanych przez nie przed realizacją inwestycji 

(por. Cryan i Brown 2007, Horn i in. 2008). Wpływ działania odstraszającego farm 

wiatrowych na nietoperze poprzez generowane przez turbiny turbulencje i sam ruch wirnika 

jest jak do tej pory słabo poznany. Zachowanie nietoperzy na żerowisku na którym 

wzniesiono i użytkuje się turbiny może różnic się w zależności od gatunku i jego etologii. 

Opublikowano dane z Midlum w Niemczech gdzie mroczki późne, gatunek dominujący w 

Miłowie, znacznie zmniejszyły swoja aktywność żerowiskową w bezpośrednim otoczeniu 
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turbin po ich uruchomieniu a w następnych latach eksploatacji zaczęły w coraz większym 

stopniu unikać całego terenu farmy wiatrowej (Bach i Rachmel 2006). 

 Na terenie planowanej farmy wiatrowej w Miłowie nie odnotowano żadnego gatunku 

nietoperza, dla którego ochrony tworzyć można Obszary Natura 2000. Najbliższe obiekty 

tego typu to Twierdza Wisłoujście (PLH 220030), Wejherowo (PLH 220084), Bunkier w Oliwie 

(PLH 220055), oraz Młosino-Lubnia (PLH 220077). Położenie planowanej inwestycji od tych 

obiektów jest znacznie większa niż określana w “Wytycznych...” odległość 20 km w 

promieniu których farma wiatrowa może szkodliwie oddziaływać na nietoperze będące 

obiektem ochrony. Dlatego też nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania na najbliższe 

obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony szczególnie cennych gatunków nietoperzy. 

 

8.6. Działania minimalizujące i ustalenia 

 

Budowa i eksploatacja planowanej elektrowni wiatrowej jest możliwa w omawianej 

lokalizacji, jednak po zastosowaniu działań minimalizujących. Aby ograniczyć negatywny 

wpływ i śmiertelność nietoperzy na terenie planowanej inwestycji w Miłowie zarówno w 

czasie trwania budowy jak i późniejszej eksploatacji wskazane jest zastosowanie 

następujących rozwiązań: 

 Zgodnie z „Wytycznymi...” turbiny wiatrowe nie powinny być wznoszone w odległości 

mniejszej niż 200 m od granicy lasu (Rodrigues i in. 2008, Kepel i in. 2009B, Kepel i in. 

2011). Liniowe struktury krajobrazu takie jak skraj lasu stanowią szlak, wzdłuż którego 

nietoperze przemieszczają się z kryjówek na żerowiska (Limpens i Kapteyn 1991), same 

stanowią obszar wykorzystywany przez nietoperze jako żerowisko, ponadto mogą być 

wykorzystywane jako linie orientacyjne w okresie migracji kiedy to ryzyko kolizji ze 

śmigłami rotora jest najwyższe.  

 Utrzymywanie planowanych na terenie elektrowni a będących w zarządzie inwestora 

liniowych elementów infrastruktury takich jak drogi techniczne w stanie bezdrzewnym, 

nieobsadzanie ich drzewami i krzewami ponadto usuwanie spontanicznie pojawiających 

się, nowych zakrzewień, aby nie sprzyjać tworzeniu atrakcyjnych dla nietoperzy żerowisk 

na omawianym obszarze (Downs i Racey 2006). 

 W przypadku zastosowania się do proponowanych w punkcie 1 i 2 rozwiązań, 

wystarczającym działaniem minimalizującym powinno być wyłączanie turbin w okresie 

szczytu jesiennej migracji karlika większego i borowca wielkiego. Na terenie planowanej 

inwestycji w Miłowie wyłączenia te powinny mieć miejsce w okresie od 15 do 30 sierpnia, 

między zachodem a wschodem słońca, podczas bezdeszczowych nocy, przy niskich 

prędkościach wiatru tj. poniżej 6 m/s na wysokości turbiny kiedy zachodzi od 60 do 90% 

przypadków kolizji nietoperzy z łopatami wirników (Baerwald i in. 2009, Arnett i in. 2010, 

Dürr 2007) a produkcja energii jest relatywnie niewielka.  

 Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego. Monitoring należy prowadzić przez co 

najmniej trzy sezony w ciągu pierwszych pięciu lat trwania inwestycji. Najistotniejsze dla 

zbadania wpływu inwestycji na nietoperze są dane zgromadzone w ciągu dwóch 
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pierwszych lat od uruchomienia turbin, trzeci sezon badań można przeprowadzić w 

trzecim, czwartym lub piątym roku funkcjonowania farmy. Monitoring poinwestycyjny 

winien się składać z dwóch przeprowadzanych równolegle w czasie elementów: 

 Poszukiwanie ewentualnie zabitych nietoperzy zgodnie z metodyką zawartą w 

aktualnych krajowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki i nietoperze oraz metodyką zawartą w opracowaniach 

Brinkmanna (2006) i Arnetta (2005).  

 Rejestracja aktywności nietoperzy wykonywana na wieżach turbin za pomocą 

automatycznych i szerokopasmowo rejestrujących urządzeń, np. Pettersson D-500, 

Batcorder, produkcji ecoObs, Song Meter SM2BAT produkcji Wildlife Acoustics lub 

Anabat SD2. Liczba urządzeń rejestrujących nie powinna być mniejsza niż 1/3 liczby 

turbin (zaokrąglona w górę do pełnej jedności). 

Zebrane dane pozwolą oszacować aktualny wpływ inwestycji na chiropterofaunę oraz 

skorygować warunki i terminy wyłączeń, w przypadku, gdyby turbiny funkcjonowały jak 

atraktant dla migrujących nietoperzy (por. Horn i in. 2008) – skrócić je, gdyby automatyczna 

rejestracja wykazała zmniejszoną aktywność tych ssaków, lub wydłużyć, gdyby poza 

okresem wyłączeń odnotowano znaczącą śmiertelność. 

 

9. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000. Flora 

 

W 2010 roku przeprowadzono inwentaryzację pod kątem występowania gatunków 

chronionych roślin oraz chronionych siedlisk. Inwentaryzację przyrodniczą mającą na celu 

rozpoznanie zróżnicowania flory oraz inwentaryzacji drzew i krzewów znajdujących się w 

obszarze oddziaływania inwestycji przeprowadzono w miesiącach maj i czerwiec 2010. 

Inwentaryzację przeprowadzono bezpośrednio na planowanym przebiegu kabla SN. Podczas 

inwentaryzacji zwracano szczególną uwagę na występowanie taksonów podlegających w 

Polsce ochronie prawnej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 

października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419); 

taksonów ginących i zagrożonych w skali kraju (Zarzycki, Szeląg 2006).  

Na terenie inwestycji: planowanym miejscu budowy elektrowni wiatrowych oraz 

trasie przebiegu linii SN nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i 

siedlisk. Szczegółowy wykaz gatunków roślin stwierdzony na obrzeżach działek 

inwestycyjnych oraz przy drogach został umieszczony poniżej: Achillea millefolium – 

krwawnik pospolity, Agropyron repens – perz właściwy, Anethum graveolens – koper 

ogrodowy, Anthriscus sylvestris – trybuła leśna, Arctium lappa – łopian większy, Artemisia 

vulgaris – bylica pospolita, Calamagrostis canescens – trzcinnik lancetowaty, Calystegia 

sepium – kielisznik zaroślowy, Capsella bursa-pastoris – tasznik pospolity, Chenopodium 

album – komosa biała, Cirsium oleraceum – ostrożeń warzywny, Cirsium vulgare – ostrożeń 

lancetowaty, Convolvulus arvensis – powój polny, Dactylis glomerata – kupkówka pospolita, 

Echinochloa crus-galli – chwastnica jednostronna, Erysimum cheiranthoides – pszonak 

drobnokwiatowy. Omawiany teren jest użytkowany rolniczo i przemysłowo, znajdują się 
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tutaj tylko grunty orne oraz czynna żwirownia. Inwestycja będzie w całości realizowana na 

terenie żwirowni. W związku z tym planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na florę 

omawianego obszaru. Nie przewiduje się dodatkowych działań minimalizujących oraz 

ustaleń i zaleceń. 

 

10. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000. Płazy, gady 

i owady 

 

W 2010 roku przeprowadzono inwentaryzację pod kątem występowania innych 

gatunków zwierząt. Inwentaryzację przyrodniczą mającą na celu rozpoznanie zróżnicowania 

fauny oraz inwentaryzacji płazów, gadów i owadów znajdujących się w obszarze 

oddziaływania inwestycji przeprowadzono w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2013 

r. Skontrolowano teren inwestycji wraz z przebiegiem kabla i obszarem oddziaływania w celu 

wykrycia potencjalnych siedlisk dla omawianych grup zwierząt.  

Na terenie inwestycji: planowanym miejscu budowy elektrowni wiatrowej oraz trasie 

przebiegu linii SN nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt. W terenie 

objętym inwentaryzacją stwierdzono występowanie jedynie jaszczurki zwinki Lacerta agilis. 

Jej obecność stwierdzono na głazowiskach powstałych w wyniku prac pobliskiej żwirowni. 

W związku z charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą i położeniem, gdzie nie 

planuje się wycinki drzew i krzewów a stosunki wodne nie zostaną naruszone, należy uznać, 

iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na pozostałe gromady zwierząt. Mimo to 

należy wykonać działania minimalizujące oddziaływanie na etapie budowy w związku z 

występowaniem jaszczurki zwinki. Na całym przebiegu linii należy w trakcie wykopów 

zamontować płotki ochronne, mające na celu uniemożliwienie przejścia zwierząt do 

głębokich otworów. Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.  

 

11. Ocena oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 

 

Niniejsza ocena została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 

(Komisja Europejska, październik 2010). Wykonana została według procedury „step by step” 

dla planowanych farm wiatrowych wpływających na obszary Natura 2000, według której 

każdy kolejny krok determinuje potrzebę przejścia lub pominięcia następnego. 

Pierwszym krokiem oceny planowanej inwestycji był screening. Odległość 

przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000 była podstawą do podjęcia następnego kroku 

jakim jest „Appropriate Assesment”. W celu dokonania prawidłowej oceny zebrano szereg 

informacji na temat tych obszarów. Przeprowadzono także monitoring ornitologiczny, w 

trakcie, którego zebrano materiały na temat ptaków przebywających na terenie działki 

inwestycyjnej (określono skład gatunkowy, zagęszczenia, intensywność wykorzystania 

przestrzeni powietrznej i in.), jak i w najbliższych obszarach (dane z aktualnych SDF). 

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są obszary utworzone ze względu na 

ochronę cennych siedlisk i roślin. Gatunki ptaków tam występujące nie wykorzystują terenu 
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planowanej inwestycji w okresie lęgowym i zimowania, rzadziej podczas migracji. Omawiana 

inwestycja nie będzie miała najmniejszego wpływu na owe obszary Natura 2000.  

Najbliższym obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000, leżącym w 

odległości około 23 km od planowanej inwestycji są Bory Tucholskie PLB220009. 

Ptaki lęgowe na najbliższych terenach (OSO) Natura 2000, dla ochrony, których 

zostały powołane nie wykorzystują obszaru planowanej inwestycji. Są one położone w zbyt 

dużej odległości. Poza tym, gatunki te, preferują siedliska odmienne od tych, na którym 

planowana jest inwestycja. Ptaki wykorzystujące przestrzeń powietrzną ww. OSO do 

wędrówki, jako żerowisko, zimowisko czy miejsce odpoczynku w trakcie migracji, również nie 

pojawiają się na tym terenie, ze względu na położenie, wielkość oraz charakter użytkowania 

gruntu. W związku z tym, z całą pewnością można stwierdzić, iż planowana inwestycja, nie 

będzie wywierała bezpośredniego, negatywnego wpływu na OSO Natura 2000 i nie wpłynie 

w sposób pośredni na spójność sieci powołanych obszarów chronionych w ramach 

wspólnoty. 

Odwołując się do wytycznych Komisji Europejskiej z 2010 roku (procedura „step by 

step”) można stwierdzić, iż planowana inwestycja, nie będzie wywierała bezpośredniego, 

negatywnego wpływu na kluczowe gatunki ptaków, dla ochrony, których powołano 

najbliższe obszary Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na integralność sieci, powołanych 

obszarów chronionych. Planowana inwestycja może zostać zaakceptowana na tym etapie w 

istniejącym kształcie i wielkości. W związku z tym nie przewiduje się także negatywnego 

oddziaływania inwestycji na Naturę 2000.  

 

12. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie likwidacji 

 

Zakończenie eksploatacji inwestycji w sposób niestwarzający zagrożenia dla 

środowiska może polegać na: 

 Zdemontowaniu i przeniesieniu w inne miejsce urządzeń i wieży; 

 Całkowitej rozbiórce obiektów wraz z demontażem urządzeń. 

Czas eksploatacji instalacji nie został określony. Ponieważ przyszłe wymogi formalno-

prawne w tym zakresie nie są znane, dla jej likwidacji proponuje się przyjąć stan 

formalnoprawny wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), określającej prawa i 

obowiązki uczestników procesu budowlanego, obejmujące obowiązek uzyskania: 

 Pozwolenia na rozbiórkę likwidowanych obiektów; 

 Uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz zawiadomienia organów, wymaganych przepisami 

szczególnymi, które mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia. 

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę winien zawierać w załączeniu: 

 Zgodę właściciela obiektu; 

 Szkic usytuowania obiektu budowlanego; 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
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 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami 

szczególnymi; 

 W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu, obejmujący projekt demontażu 

urządzeń technicznych naziemnych, jak również likwidacji sieci podziemnych oraz 

rozbiórki obiektów kubaturowych; 

Roboty rozbiórkowe prowadzone będą: 

 Z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska, w tym po uzyskaniu przewidzianych 

prawem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (w przypadku prac prowadzonych 

przez firmy zewnętrzne po sprawdzeniu, że posiadają one stosowne zezwolenia), 

 Według opracowanego wcześniej planu zagospodarowania, odzysku i/lub 

unieszkodliwiania, powstających w trakcie demontażu urządzeń technicznych i obiektów 

budowlanych, odpadów, takich jak: gruz ceramiczny, złom, fragmenty izolacji, odpady 

tworzyw sztucznych i drewna itp. 

Proces demontażu infrastruktury technicznej prowadzony będzie ze szczególną 

ostrożnością i pod nadzorem, w celu wyeliminowania potencjalnych możliwości 

zanieczyszczenia gruntów. 

Do budowy instalacji nie przewiduje się wykorzystania materiałów konstrukcyjnych 

mogących pogorszyć jakość środowiska, dlatego też nie przewiduje się szkodliwych emisji do 

środowiska po zakończeniu jej działalności. 

Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Przewiduje się, że w fazie demontażu wykonywanie prac ziemnych i robót 

demontażowych odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 7:00 a 18:00. Okres prac 

demontażowych wpływać będzie głównie na komfort akustyczny i emisję niezorganizowaną 

pyłu i spalin emitowanych ze środków transportowych i sprzętu budowlanego oraz 

demontażu obiektów kubaturowych. 

W okresie likwidacji instalacji będą występować duże ilości odpadów z demontażu 

obiektów, materiały i elementy budowlane, w postaci gruzu betonowego (ok. 200 m3), 

złomów metali (ok. 12 ton) itp.  

Materiały i elementy budowlane będą wykorzystane na cele nie przemysłowe do niwelacji 

terenów przemysłowych. Złom i stal z demontażu obiektów będzie zagospodarowana w 

skupie złomu jako wsad do produkcji stali. W okresie likwidacji obiektów należy wyznaczyć 

sektory i ustawić w nich odpowiednie pojemniki i kontenery, w których selektywnie 

magazynowane będą odpady i wywożone do odbiorców w celu gospodarczego 

zagospodarowania. 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) oraz ich transport 

do miejsc ostatecznego składowania będą powierzane wyłącznie przedsiębiorstwom 

posiadającym stosowne pozwolenia i zezwolenia. Działania te będą mogły być prowadzone 

również z wykorzystaniem sił i środków własnych, po uzgodnieniu z właściwym organem 

ochrony środowiska. 
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Źródłami hałasu w czasie likwidacji instalacji będą maszyny budowlane i transportowe 

oraz samochody i środki transportu. Potencjalne przekroczenia hałasu będą krótkotrwałe i 

nie przekroczą przewidywanego okresu likwidacji (ok. 1-2 tygodni). Prace demontażowe 

powinny się odbywać w godzinach najmniej wrażliwych, tj. od 7:00 do 18:00. 

W czasie wykonywania prac demontażowych wystąpi niewielka emisja ze środków 

transportowych i urządzeń budowlanych spowodowana spalaniem paliw w silnikach 

spalinowych ( głównie CO, NO2 i SO2 oraz akroleiny i mieszaniny węglowodorów) emisja pyłu 

z demontażu obiektów budowlanych. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i nie przekroczą 

przewidywanego okresu likwidacji. Okresowy wzrost stężeń zanieczyszczeń pyłowo–

gazowych będzie uzależniony od warunków meteorologicznych. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowiła na tym etapie zagrożenia, gdyż wiąże 

się głównie z demontażem istniejących maszyn i urządzeń, które mogą być wykorzystane w 

innych projektach i lokalizacjach lub użyte jako surowiec wtórny - recykling. 

 

13. Wpływ przedsięwzięcia na ludzi i dobra materialne 

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest źródłem emisji substancji mogących stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Poziom hałasu emitowany z instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości 

dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie. Nie dojdzie do efektu migotania cienia 

w obszarach mogących wpłynąć na zdrowie i życie ludzi. Nie dojdzie do powstania efektu 

stroboskopowego. 

Ze względu na stosunkowo niewielkie zużycie surowców, paliw i energii, nie 

stwierdzono skutków środowiskowych planowanego przedsięwzięcia, wynikających z 

korzystania z zasobów naturalnych. 

 

14. Sytuacje awaryjne i możliwości przeciwdziałania 

 

Planowane przedsięwzięcie nie stwarza potencjalnego zagrożenia zanieczyszczenia 

środowiska przewidzianego dla poważnej awarii przemysłowej. System elektronicznej 

kontroli maszyny uniemożliwia podjęcie pracy w momencie wykrycia awarii. Dzięki temu 

rozwiązaniu możliwość poważnej usterki jest minimalna. 

 

15. Oddziaływanie transgraniczne planowanego przedsięwzięcia 

 

W związku z przeprowadzoną w niniejszym raporcie analizą wpływu planowanej 

inwestycji na poszczególne elementy środowiska i otrzymanym w jej wyniku oddziaływaniem 

lokalnym oraz odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza się, że w wyniku jej 

realizacji i eksploatacji nie wystąpią żadne oddziaływania transgraniczne. 
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16. Wpływ na czynniki klimatyczne 

 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zmian czynników klimatycznych, 

nawet w niewielkiej skali. 
 

17. Opis metod prognozowania 

 

Potencjalny wpływ na środowisko oszacowano w oparciu o: 

 dane dotyczące hałasu podane przez producenta elektrowni; 

 obowiązujące przepisy prawne (ustawy i Rozporządzenia); 

 monitoring ornitologiczny; 

 dane literaturowe i inne dostępne źródła informacji. 

 

18. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

 
Rodzaje możliwych oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia to wpływ 

na: 
a) Wody powierzchniowe; 

b) Klimat akustyczny; 

c) Stan zanieczyszczenia powietrza; 

d) Wody podziemne; 

e) Faunę i florę; 

f) Ludzi. 

Wymienione oddziaływania lit. a, b i c należą do oddziaływań bezpośrednich 

przedsięwzięcia, natomiast w lit. d, e i f są wynikiem oddziaływania pośredniego, w tym 

również wykorzystywania zasobów środowiska. Uwzględniając oddziaływanie wynikające z 

istnienia przedsięwzięcia, z użytkowania zasobów naturalnych oraz z emisji, w tabeli 12 

przedstawiono macierz rodzajów i skali oddziaływań przedsięwzięcia w poszczególnych 

komponentach środowiskowych a w tabeli 13 krótkie ich posumowanie (tab. 12 i 13). 

Szczegółową analizę poszczególnych rodzajów oddziaływań przedstawiono w rozdziałach 

niniejszego raportu, odnoszących się do poszczególnych oddziaływań. 

W raporcie wykazano zgodność proponowanych rozwiązań technicznych z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta zgodność oraz skala przedsięwzięcia, 

uwarunkowania lokalizacyjne oraz istniejące zagospodarowanie terenu decydują, że 

planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na ww. komponenty 

środowiska. 
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Tab. 12. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

        Komponent                               Oddziaływanie 
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Ludzie 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Fauna 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Flora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gleba 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Woda powierzchniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Woda podziemna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Hałas 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Dobra kultury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz 4 0 0 0 0 0 0 4 0 

Skala punktowa: 0 – brak oddziaływania, 1 – oddziaływanie minimalne, 2 – oddziaływanie małe, 3 – oddziały-

wanie średnie, 4 – oddziaływanie znaczące, 5 – oddziaływanie bardzo duże. 

 
Tab. 13. Opis przewidywanych oddziaływań. 

Rodzaj oddziaływań Opis oddziaływań 

Bezpośrednie 

Krótko i 
średnioterminowe 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: uciążliwość 
okresowa, ograniczona głównie do placu budowy, związana z realizacją 
inwestycji; 

Emisja hałasu - uciążliwość okresowa związana z realizacją inwestycji 
jw.; 

Emisja odpadów budowlanych - na etapie realizacji; 

Długoterminowe 
Emisja hałasu - uciążliwość związana z funkcjonowaniem instalacji; 

Wytwarzanie odpadów na etapie funkcjonowania; 

Pośrednie i długoterminowe Emisja hałasu - uciążliwość związana z funkcjonowaniem instalacji; 

Wtórne Nie przewiduje się; 

Skumulowane Brak; 

Stałe Wieża elektrowni wiatrowej, jako element krajobrazu; 

Chwilowe 
Nie przewiduje się żadnych chwilowych oddziaływań. Za takie mogą być 
uważane oddziaływania związane ze stanami awaryjnymi. 

 

 

19. Działania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko 

 

Ze względu na fakt, iż oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko będzie 

ograniczać się do granic działki inwestycyjnej, zaś odległość do obszarów objętych ochroną 



 85 

(w tym obszarów Natura 2000) jest stosunkowo duża, należy uznać, że planowana inwestycja 

nie będzie powodować znacząco negatywnych skutków dla środowiska. 

Poniżej określono warunki wykorzystania terenu podczas realizacji, eksploatacji i 

likwidacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska: 

 Ograniczać szerokość drogi dojazdowej i placu montażowego do niezbędnego minimum, 

minimalizując wycinkę roślinności wysokiej i średniej; 

 Stosować zabiegi ochronne zieleni wysokiej i średniej leżącej w bliskim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji; 

 W trakcie realizacji inwestycji prace powodujące emisję hałasu, należy prowadzić w porze 

najmniej wrażliwej (7:00 – 18:00); 

 Zastosować w trakcie prac budowlanych farby, smary i inne substancje chemiczne o 

niskiej szkodliwości dla środowiska; 

 Prawidłowe gospodarowanie odpadami w trakcie budowy i eksploatacji inwestycji 

(segregacja i przekazywanie tylko uprawnionym podmiotom); 

 Roboty budowlane i transport materiałów nie powinien wykraczać poza wytyczone drogi 

dojazdowe i wyznaczony plac montażowy; 

 Zastosowanie jedynie atestowanych materiałów budowlanych; 

 Do malowania konstrukcji elektrowni zastosować farby matowe w celu uniknięcia 

refleksów świetlnych, w odcieniach szarości przyjętych do wykonania wizualizacji z 

koniecznym oznakowaniem przeszkodowym wynikającym z przepisów odrębnych; 

 Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren realizowanej inwestycji przywrócić 

do stanu pierwotnego; 

 Środki minimalizujące ryzyko zagrożenia dla awifauny: 

 Usuwanie padliny z terenu elektrowni wiatrowej; 

 Przeorywanie ściernisk bezpośrednio po żniwach; 

 W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych należy zapewnić właściwe 

zagospodarowanie gruntów ornych w jej otoczeniu poprzez rezygnację z upraw 

kukurydzy (zwabiają ptaki na żerowiska) oraz wczesne, jesienne, zaorywanie pól w 

celu usuwania resztek pożniwnych i niezaoranych chwastów; 

 Zaleca się 3 letni monitoring poinwestycyjny realizowany w pierwszych trzech latach 

pracy elektrowni.  

 Środki minimalizujące ryzyko zagrożenia dla chiropterofauny: 

 Zgodnie z „Wytycznymi...” turbiny wiatrowe nie powinny być wznoszone w odległości 

mniejszej niż 200 m od granicy lasu (Rodrigues i in. 2008, Kepel i in. 2009B, Kepel i in. 

2011); 

 Utrzymywanie planowanych na terenie elektrowni a będących w zarządzie inwestora 

liniowych elementów infrastruktury takich jak drogi techniczne w stanie 

bezdrzewnym, nieobsadzanie ich drzewami i krzewami ponadto usuwanie 

spontanicznie pojawiających się, nowych zakrzewień, aby nie sprzyjać tworzeniu 

atrakcyjnych dla nietoperzy żerowisk na omawianym obszarze (Downs i Racey 2006); 
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 W przypadku zastosowania się do proponowanych w punkcie 1 i 2 rozwiązań, 

wystarczającym działaniem minimalizującym powinno być wyłączanie turbin w 

okresie szczytu jesiennej migracji karlika większego i borowca wielkiego. Na terenie 

planowanej inwestycji w Miłowie wyłączenia te powinny mieć miejsce w okresie od 

15 do 30 sierpnia, między zachodem a wschodem słońca, podczas bezdeszczowych 

nocy, przy niskich prędkościach wiatru tj. poniżej 6 m/s na wysokości turbiny kiedy 

zachodzi od 60 do 90% przypadków kolizji nietoperzy z łopatami wirników (Baerwald i 

in. 2009, Arnett i in. 2010, Dürr 2007) a produkcja energii jest relatywnie niewielka;  

 Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego. Monitoring należy prowadzić przez 

co najmniej trzy sezony w ciągu pierwszych pięciu lat trwania inwestycji. 

Najistotniejsze dla zbadania wpływu inwestycji na nietoperze są dane zgromadzone w 

ciągu dwóch pierwszych lat od uruchomienia turbin, trzeci sezon badań można 

przeprowadzić w trzecim, czwartym lub piątym roku funkcjonowania farmy. 

Monitoring poinwestycyjny winien się składać z dwóch przeprowadzanych 

równolegle w czasie elementów: 

o Poszukiwanie ewentualnie zabitych nietoperzy zgodnie z metodyką zawartą 

w aktualnych krajowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze oraz metodyką zawartą w 

opracowaniach Brinkmanna (2006) i Arnetta (2005).  

o Rejestracja aktywności nietoperzy wykonywana na wieżach turbin za 

pomocą automatycznych i szerokopasmowo rejestrujących urządzeń, np. 

Pettersson D-500, Batcorder, produkcji ecoObs, Song Meter SM2BAT 

produkcji Wildlife Acoustics lub Anabat SD2. Liczba urządzeń rejestrujących 

nie powinna być mniejsza niż 1/3 liczby turbin (zaokrąglona w górę do pełnej 

jedności). 

 Środki minimalizujące ryzyko zagrożenia dla herpetofauny: 

 Na całym przebiegu linii należy w trakcie wykopów zamontować płotki ochronne, 

mające na celu uniemożliwienie przejścia zwierząt do głębokich otworów. Prace 

należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.  

 
20. Porównanie instalacji z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

 

Technologia stosowana w nowo uruchomianych lub zmienianych w sposób istotny 

instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia 

się w szczególności: 

 Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

 Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

 Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

 Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 
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 Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

 Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

 Postęp naukowo-techniczny; 

 Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń. 

 

21. Obszar ograniczonego użytkowania 

 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość ani konieczność ustanowienia 

obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Z 

przeprowadzonej oceny wynika, że jego oddziaływanie na środowisko ograniczy się do 

terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

Nie przewiduje się ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 

dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. 

 

22. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

 

Inwestor powinien projektować, budować, użytkować, utrzymywać obiekty 

budowlane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Ponadto powinien również 

chronić interesy osób trzecich. Ochrona interesów osób trzecich polega w szczególności na: 

 zapewnieniu dostępu do drogi publicznej; 

 ochronie przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, jak również dopływu światła dziennego 

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 ochronie przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie; 

 ochronie przed zanieczyszczeniami powietraza, wody oraz gleby. 

Podstawowym etapem uczestnictwa społeczeństwa w procesie inwestycyjnym, 

przewidzianym prawem, są konsultacje społeczne prowadzone przez właściwy organ 

administracyjny przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanej inwestycji. 

W ramach tych działań organ podaje do publicznej wiadomości informację o 

zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku o wydanie decyzji 

środowiskowej oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 

miejsce i termin ich składania. 

Zamknięcie oddziaływania zamierzonych inwestycji w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny zapewnią ochronę interesów osób trzecich. 

Analizowane przedsięwzięcie nie spowoduje również zagrożenia dla środowiska oraz 

zdrowia i życia ludzi zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji obiektu. 

Właściciele najbliższego gospodarstwa wyrazili zgodę na realizację planowanej 

inwestycji. 
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W związku z powyższym, nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z 

planowanym przedsięwzięciem. 

 

23. Monitoring 

 

Przewiduje się przeprowadzenie 3-letniego monitoringu poinwestycyjnego oraz 

nadzoru przyrodniczego w trakcie budowy inwestycji. 

 

24. Materiały źródłowe 
 

W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie napotkano na znaczne trudności, 

wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Niniejszy raport wykonano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

 Materiały zebrane w trakcie badań terenowych; 

 Dane literaturowe; 

 Materiały własne, będące w posiadaniu firmy. 

 
25. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

25.1.  Przedmiot i cel opracowania oraz podstawy prawne 

 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z 

urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia 20 

kV. Elektrownie będą oddalone od siebie około 350 metrów licząc od podstawy wieży. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Miłowie, gmina Przywidz na działkach o 

numerach ewidencyjnych 82/4, 83/3 i 112/2, przebieg podziemnej linii kablowej do miejsca 

wpięcia elektrowni wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego planuje się na 

działkach numer 82/4, 82/3, 83/3, 100, 95/1, 97, 112/2 – do istniejącej napowietrznej linii 

średniego napięcia. 

Planowane przedsięwzięcie należy uznać za potencjalnie znacząco oddziaływujące na 

środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko może być wymagane w myśl §3 ust. 1 pkt 6b tj. instalacje wykorzystujące do 

wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 5 o 

całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.  

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia został nałożony postanowieniem Wójta Gminy Przywidz z dnia 13 stycznia 

2014 r. znak GK.O.6220.9.2013. 
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25.2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z 

urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia do 

20 kV.  

Celem budowy elektrowni wiatrowych będzie produkcja energii elektrycznej, a 

następnie jej sprzedaż kontrahentowi. Do wytworzenia energii elektrycznej niezbędna jest 

turbina wiatrowa i wiatr będący jej siłą napędową. Elektrownie wiatrowe będą miały 

następujące parametry: 

 Wysokość elektrowni maksymalnie do 180 m (wieża rurowa o wysokości do 

 138 m, średnica rotora do 82 m); 

 Średnica wieży rurowej u podstawy dolnej 6,5 m; 

 Średnica wieży rurowej u podstawy górnej 3,5 m; 

 Powierzchnia podstawy wieży 20 m2; 

 Powierzchnia fundamentu turbiny wiatrowej około 400 m2. Fundament zostanie 

przykryty warstwą ziemi i obsiany roślinnością niską, z wykluczeniem drzew i krzewów; 

 Przewiduje się plac montażowy turbiny o powierzchni około 1000 m2. Plac 

montażowy/manewrowy będzie zrobiony z płyt betonowych, ułożonych na gruncie. 

Linie przesyłowe do zasilania i odprowadzania energii elektrycznej z każdej turbiny wiatrowej 

wykonane będą, jako podziemne. Podłączenie nastąpi do słupa istniejącej, napowietrznej 

linii średniego napięcia. Dalej będzie ona przesyłana do odbiorcy.  

 

25.3. Opis elementów przyrodniczych i zabytków 

 

Teren planowanej inwestycji znajduje się w okolicach Miłowa. Dominujących 

elementem krajobrazu są pola uprawne, czynna żwirownia, występują również zwarte 

kompleksy leśne. 

Przedmiotowe działki nie leżą w granicach obszarów objętych ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). 

Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: 

 0,2 km na zachód Przywidz PLH220025; 

 3,3 km na północny wschód Pomlewo PLH220092; 

 4,1 km na północny zachód Huta Dolna PLH220089. 

Pozostałe obszary objęte ochroną na podstawie ww. ustawy to: 

 0,2 km na zachód Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 1,2 km na północny zachód rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”. 

Obecnie teren omawianych działek jak i działek sąsiednich zagospodarowany jest jako 

czynna żwirownia. Ponadto, dominują pola uprawne, w bezpośrednim sąsiedztwie działki 

inwestycyjnej nie ma dużych obszarów łąk i zbiorników wodnych. Cały obszar 

zagospodarowany jest w sposób intensywny. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie ma obiektów o 

znaczeniu dla dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu: 

 Nie występują strefy ochrony archeologicznej; 

 Nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, będące pod opieką 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 Nie występują planowane strefy konserwatorskie do ochrony zabytków. 

Najbliższe obiekty wpisane do rejestru zabytków są oddalone: 

 Ok. 1,0 km na wschód kapliczka przydrożna, cmentarz ewangelicki oraz budynki 

mieszkalne w miejscowości Miłowo. 

 Ok. 1,5 km na zachód budynki mieszkalne i gospodarcze oraz cmentarz ewangelicki w 

miejscowości Gromadzin. 

 Ok. 1,0 km na południe cmentarz ewangelicki w miejscowości Bliziny. 

 Ok. 2,5 km na północny zachód miejscowość Przywidz z licznymi budynkami 

mieszkalnymi i gospodarczymi, kościołem, cmentarzem i parkiem. 

Najbliższe obiekty objęte strefą ochrony archeologicznej to oddalone: 

 Ok. 1,0 km na wschód liczne ślady osadnictwa, punkty osadnicze ze Średniowiecza i 

okresu nowożytnego w miejscowości Miłowo. 

 Ok. 1,5 km na zachód liczne ślady osadnictwa, punkty osadnicze ze Średniowiecza i 

okresu nowożytnego w miejscowości Gromadzin. 

 Ok. 2,5 km na północny zachód liczne ślady osadnictwa, punkty osadnicze z okresu 

wczesnej epoki żelaza, epoki kamienia, Neolitu, Średniowiecza w miejscowości Przywidz. 

Analizowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obiekty. Ponadto, 

teren planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

25.4. Opis wariantów przedsięwzięcia 

 
Przewidziano następujące warianty: 

 

25.4.1. Wariant zerowy 

 
W przypadku nie zrealizowania inwestycji, omawiane działki będą nadal 

eksploatowane w dotychczasowy sposób. Będzie tu wydobywany piasek.  
 

25.4.2. Wariant alternatywny 

 
Wariant ten zakłada budowę napowietrznej linii SN, łączącej elektrownie wiatrowe z 

krajowym systemem elektroenergetycznym. 

 
25.4.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w omawianej lokalizacji zakłada budowę 

elektrowni o wysokości łącznej 180 metrów i mocy 5MW, wraz z infrastrukturą (podziemną 
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linią kablową i stacją transformatorową) Dzięki temu uzyskana zostanie większa produkcja 

energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii przy dokładnie takim samym 

oddziaływaniu na środowisko i gabarytach poszczególnych elementów elektrowni wiatrowej. 

Jednak brak możliwości przyłączenia takiej mocy elektrowni wiatrowych do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego.  

 
25.4.4. Wariant wybrany 

 

Wariant wybrany zakłada budowę trzech elektrowni wiatrowych o mocy 4MW każda, 

wysokości łącznej 180 metrów wraz z infrastrukturą (podziemną linią kablową, łączącą 

elektrownie wiatrowe z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym i kontenerową stacją 

transformatorową). Wariant ten został wybrany w efekcie analizy uzyskanych materiałów. W 

trakcie prac nad przygotowaniem projektu wzięto pod uwagę miejsce lokalizacji turbiny oraz 

wysokość. Wariant wybrany przewiduje oddalenie elektrowni wiatrowych od cieków 

wodnych oraz zadrzewień. Dzięki temu rozwiązaniu planowana inwestycja zmniejszy 

prawdopodobieństwo niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na faunę i spełni 

zalecenia lokalizacji siłowni według nowych wytycznych. 

Poza tym lokalizacja ta nie zakłóci życia mieszkańców okolicznych zabudowań. W 

wariancie wybranym będzie położona daleko od zabudowań. Przedsięwzięcie nie wpłynie na 

pośrednią i bezpośrednią utratę siedlisk zajmowanych przez gatunki ptaków i nietoperzy, 

występujących na najbliższych cennych terenach, w tym na obszarach Natura 2000.  

W wariancie tym nie zostanie także przekroczona norma dopuszczalna hałasu na 

okoliczne zabudowania i tereny chronione akustycznie. Lokalizacja ta nie zakłóci życia 

mieszkańców Miłowa oraz uzyskała akceptację właścicieli najbliższych gospodarstw. 

 
25.5. Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

 
Planowane przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w trakcie budowy, 

eksploatacji oraz likwidacji. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż oddziaływania 

te będą niewielkie i nie przekroczą dopuszczalnych norm. W trakcie realizacji największą 

niedogodnością będzie chwilowe zanieczyszczenie powietrza spowodowane transportem 

oraz pracami budowlanymi. Jednak ich charakter będzie niezorganizowany i krótkotrwały. W 

trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej największą niedogodnością będzie wpływ na 

krajobraz dla ludzi z miejscowości Miłowo. Jednak minie ono wraz z przyzwyczajeniem i 

zaakceptowaniem elektrowni w krajobrazie. W trakcie w trakcie pracy elektrowni wiatrowej 

nie dojdzie do przekroczenia norm hałasu oraz nie nastąpi efekt migotania cienia i 

stroboskopowy. Potwierdziły to obliczenia. Faza likwidacji elektrowni będzie tak samo 

uciążliwa jak faza budowy. 
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25.6. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze  

 
Tego typu przedsięwzięcia mają największy wpływ w zakresie przyrodniczym na ptaki 

i nietoperze. W związku z tym przeprowadzono na badanym terenie roczny monitoring tych 

zwierząt zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Przeprowadzono także inwentaryzację 

innych grup zwierząt oraz roślin. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 

planowane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane w wariancie wybranym. Nie 

stwierdzono na tym terenie kluczowych, lęgowych gatunków ptaków. Omawiany obszar nie 

leży na szlaku wędrówkowym, w którym przemieszczają się duże ilości ptaków. W okresie 

migracji nie obserwowano tu dużych stad ptaków, wykorzystujących intensywnie omawiany 

teren jako żerowisko czy miejsce odpoczynku. Teren planowanej inwestycji nie jest także 

ważnym zimowiskiem dla ptaków. Analiza nietoperzy wykazała, iż teren ten nie jest 

intensywnie wykorzystywany przez te ssaki. Nie ma tu ważnych zimowisk oraz miejsc 

rozrodu. Nie stwierdzono także miejsc cennych dla płazów i gadów, nie stwierdzono roślin i 

siedlisk chronionych, które mogłyby ulec zniszczeniu. 

 

25.7. Wpływ przedsięwzięcia na Obszary Natura 2000 

 
Ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia i położenie jednoznacznie wykazano, 

iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało absolutnie żadnego wpływu na Obszary 

Natura 2000 oraz nie wpłynie na ich integralność. 

 

25.8. Wpływ przedsięwzięcia na ludzi i dobra materialne 

 
Planowane przedsięwzięcie nie jest źródłem emisji substancji mogących stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Poziom hałasu emitowany z instalacji nie spowoduje 

przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie. Nie dojdzie do 

efektu migotania cienia w obszarach mogących wpłynąć na zdrowie i życie ludzi. Nie dojdzie 

do powstania efektu stroboskopowego. 

 

25.9. Sytuacje awaryjne  

 
Planowane przedsięwzięcie nie stwarza potencjalnego zagrożenia zanieczyszczenia 

środowiska przewidzianego dla poważnej awarii przemysłowej. System elektronicznej 

kontroli maszyny uniemożliwia podjęcie pracy w momencie wykrycia awarii. Dzięki temu 

rozwiązaniu możliwość poważnej usterki jest minimalna. 

 

25.10. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

 
Inwestor powinien projektować, budować, użytkować, utrzymywać obiekty 

budowlane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Ponadto powinien również 

chronić interesy osób trzecich. Ochrona interesów osób trzecich polega w szczególności na: 
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 zapewnieniu dostępu do drogi publicznej; 

 ochronie przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, jak również dopływu światła dziennego 

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 ochronie przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie; 

 ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby. 

Podstawowym etapem uczestnictwa społeczeństwa w procesie inwestycyjnym, 

przewidzianym prawem, są konsultacje społeczne prowadzone przez właściwy organ 

administracyjny przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanej inwestycji. W ramach tych działań organ podaje do publicznej wiadomości 

informację o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku o wydanie 

decyzji środowiskowej oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 

miejsce i termin ich składania. 

Zamknięcie oddziaływania zamierzonych inwestycji w granicach terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny zapewnią ochronę interesów osób trzecich. Analizowane 

przedsięwzięcie nie spowoduje również zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi 

zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji obiektu. Właściciele najbliższych gospodarstw 

wyrazili zgodę na realizację planowanej inwestycji.  

W związku z powyższym, nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z 

planowanym przedsięwzięciem. 


