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1. PODSTAWY PRAWNE PROGNOZY I METODY 
PROGNOZOWANIA 

1.1. Podstawy prawne 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy 
Dwór Pelpliński”, opracowanego w 2009 r.  

Prognoza wykonana została na podstawie przepisów: 

 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami); 

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

Ww. ustawa w art. 173. utrzymała ważność niektórych przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony 
środowiska” (tekst jednolity z 2008 Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). 
Nie ma wśród nich Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. 
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza 
oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1667).  

Zgodnie z art. 17. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) projekt planu 
miejscowego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska 
przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji projektowanej funkcji terenu oraz 
przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne negatywne 
wpływy na środowisko. 

Wg art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227): 

51.2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

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

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

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

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

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

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu, 

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

– różnorodność biologiczną, 

– ludzi, 

– zwierzęta, 

– rośliny, 

– wodę, 

– powietrze, 

– powierzchnię ziemi, 

– krajobraz, 

– klimat, 

– zasoby naturalne, 

– zabytki, 

– dobra materialne 

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

3) przedstawia: 

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

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

Zgodnie z art. 51.3. ww. ustawy:  

Art. 51.3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz 
ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, 
dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na 
środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na 
szczeblu gminy oraz uwzględniając: 

1)  formę sporządzenia prognozy; 

2)  zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 

3)  zakres terytorialny prognozy; 

4)  rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w 
prognozie. 



 

                                                                                                                                        proeko 

7 

Uzgodnienia dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko projektu „Planu ...”, na wniosek Burmistrza 
Miasta i Gminy Pelplin (załącznik 1), wydane zostały przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku (załącznik 2) i przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tczewie. (załącznik 3).  

Prognoza „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, 
Rożental i Nowy Dwór Pelpliński” zawiera następujące, podstawowe zagadnienia: 

 charakterystykę ustaleń planu; 

 diagnozę stanu środowiska przyrodniczego obszaru planu i jego otoczenia; 

 określenie i ocenę skutków wpływu realizacji ustaleń planu na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego we wzajemnym ich powiązaniu oraz na 
jakość życia i zdrowie ludzi na etapach realizacji i funkcjonowania ustaleń planu, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000;  

 określenie i ocenę skutków wpływu realizacji ustaleń planu w ujęciu według 
charakteru ich oddziaływania na środowisko; 

 uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego, w tym zabytków; 

 sposoby ograniczenia negatywnego wpływu ustaleń planu na środowisko; 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy i o 
przewidywanych metodach analizy realizacji projektowanego dokumentu; 

 syntezę, w postaci wniosków dla administracji państwowej i samorządowej; 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym . 

 

Integralną częścią prognozy jest załącznik kartograficzny pt. „Prognoza 
oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie mie jscowości: Rajkowy, 
Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński”, opracowany w skali 1: 10 000. 

 

1.2. Metody prognozowania 

W prognozie oddziaływania na środowisko projektu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy 
Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński” 
zastosowano następujące metody prognozowania: 

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

 modelowania matematycznego (w odniesieniu do zagadnień akustycznych); 

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

 diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania terenowego jako punktu 
wyjścia ekstrapolacji w przyszłość (wyniki kartowania przedstawiono szczegółowo 
w :Opracowaniu ekofizjograficznym…” 2008); 

 wizualizacji fotograficznej (w odniesieniu do zagadnień krajobrazowych); 

 analiz kartograficznych (rys 1-12 i zał. kartograficzny nr 1). 

Ww. metody opisane są m.in. w pracach Przewoźniaka (1987,1995, 1997) oraz 
w „Problemach Ocen Środowiskowych” (Nr 1-46). 
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2. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU PLANU I JEGO 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1. Charakterystyka ustaleń planu 

Obszar „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, 
Rożental i Nowy Dwór Pelpliński”, obejmuje teren o powierzchni ok. 1880 ha, położony 
w zachodniej części gminy Pelplin, na pólnoc, północny-wschód i północny-zachód, od 
miasta Pelplina (rys. 1).  

Cele „Planu…” to ustalenie zasad kształtowania ładu przestrzennego, 
wprowadzenie nowych funcji na tereny dotychczas niezainwestowane, w tym 
przeznaczenie części terenów rolniczych pod lokalizację elektrowni wiatrowych i 
związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej oraz przeznaczenie nowych 
terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną i obsługi rolnictwa, a 
także wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną. 

Na obszarze „Planu…”, zgodnie z projektem planu, wprowadzone zostaną 
następujące funkcje: 

a) tereny zabudowy i zainwestowania: 

 RM – zabudowa zagrodowa; 

 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

 MN/U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 

 MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

 MW/ZP – zabudowa wielorodzinna z zielenią parkową; 

 U – zabudowa usługowa z zakresu usług komercyjnych; 

 US – teren usług sportu i rekreacji; 

 RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych; 

 P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa; 

 P – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów; 

 ZP – teren zieleni urządzonej, parków wiejskich, placów zabaw, zieleńców i skwerów; 

b) tereny niezabudowane i niezainwestowane: 

 R – tereny rolnicze; 

 R1 – tereny rolnicze z zakazem zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej; 

 ZL – tereny leśne; 

 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

 ZZ – obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią; 

c) tereny komunikacyjne – drogi publiczne; 

 KDA – autostrada A1; 

 KDG – droga główna; 

 KDZ – drogi zbiorcze; 

 KDL – drogi lokalne; 

 KDD – drogi dojazdowe; 

 KDX – ciąg pieszo-rowerowy;  
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d) tereny komunikacyjne – drogi wewnętrzne: 

 KDW – drogi wewnętrzne; 

 KDWE – drogi wewnętrzne niezbędne dla funkcjonowania farmy wiatrowej; 

e) tereny infrastruktury technicznej: 

 E – elektroenergetyka; 

 G – gazownictwo; 

 W – wodociągi; 

 O – gospodarka odpadami; 

 T – telekomunikacja. 
 

W zakresie wyposażenia obszaru „Planu…” w infrastrukturę techniczną projekt 
planu zakłada realizację następujących, podstawowych ustaleń: 

 zaopatrzenie w wodę: 

 docelowo przewiduje się włączenie istniejącej i projektowanej zabudowy do 
wiejskiej sieci wodociągowej;  

 tymczasowo dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni; 

 odprowadzanie ścieków sanitarnych: 

 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w 
mieście Pelplin (poza obszarem planu); 

 tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się 
gromadzenie ścieków sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych, z 
wywozem do istniejącej oczyszczalni ścieków w mieście Pelplin, po 
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe należy 
zlikwidować; 

 odprowadzenie wód opadowych: 

 z dachów i powierzchni nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu; 

 z terenów utwardzonych podczyścić przed odprowadzeniem do wód lub 
gruntu zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 elektroenergetyka: 

 na obszarze planu znajdują się stacje transformatorowe oraz napowietrzne i 
kablowe linie elektroenergetyczne SN 15 kV; 

 zasilanie terenów planu (za wyjątkiem terenów związanych z 
funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych) poprzez istniejące i 
projektowane sieci SN 15 kV; 

 teren parku elektrowni wiatrowych wymaga uzbrojenia w sieć 
elektroenergetyczną oraz kabli sterowania i automatyki, odbiór energii 
przewiduje się liniami kablowymi SN do projektowanego głównego punktu 
zasilania (40.E); 

 włączenie parku elektrowni wiatrowych do krajowego systemu 
elektroenergetycznego linią kablową lub napowietrzną 110kV w obrębie 
planowanej stacji elektroenergetycznej 400/110 „Pelplin” (teren 39.E); 
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 zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł. 

 zaopatrzenie w gaz – obszar planu nie jest zgazyfikowany; w przypadku 

rozbudowy istniejącej sieci gazowej (poza obszarem planu) dopuszcza się 
zaopatrzenie w gaz obszaru planu z projektowanych sieci gazowych średniego 
ciśnienia; 

 infrastruktura telekomunikacyjna – podłączenie do istniejących sieci 

telekomunikacyjnych; 

 gospodarka odpadami: 

 odpady komunalne – gromadzenie w pojemnikach sytuowanych na terenie 
własnym, w miejscu do tego przeznaczonym, wywóz na składowisko 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz 
uchwalonymi przepisami lokalnymi; 

 gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; 

 dla parku elektrowni wiatrowych ustala się wymóg okresowego usuwania i 
wywozu oleju transformatorowego oraz z przekładni elektrowni wiatrowych i 
ich utylizację zgodnie z przepisami szczególnymi oraz uchwalonymi 
przepisami lokalnymi. 

 

Jednym z głównych celów opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie 
miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński” jest 
dopuszczenie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych. Planowane elektrownie 
wiatrowe to urządzenia bezobsługowe, które nie stwarzają zapotrzebowania na 
surowce, materiały oraz paliwa, nie jest wymagana także budowa stałego zaplecza 
socjalnego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (brak poboru wody i 
odprowadzania ścieków).  

Dla parku elektrowni wiatrowych w „Planie…” ustalono wymagane parametry 
techniczne i zasady zagospodarowania, w tym: 

 liczba elektrowni wiatrowych do 38; 

 maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej w stanie wzniesionego śmigła 175,0 
m ponad poziom terenu; 

 maksymalna moc nominalna parku elektrowni wiatrowych wg warunków 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; 

 moc akustyczna elektrowni na poziomie, który nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy obszarów przeznaczonych w planie 
pod zabudowę mieszkaniową lub inną przeznaczoną na stały pobyt ludzi, zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

 wymóg zastosowania jednakowej kolorystyki elektrowni wiatrowych; 

 wymóg zastosowania elektrowni wiatrowych o zbliżonym wyglądzie i wielkości 
w całym parku elektrowni wiatrowych; 

 zakaz umieszczania reklam, za wyjątkiem oznaczeń (logo) producenta lub 
inwestora, bądź właściciela urządzeń; 

 wymagane oznakowanie przeszkodowe, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Elektrownie wiatrowe stanowią źródło tzw. „czystej energii”. Ich wykorzystanie, 
dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji 
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do atmosfery CO2, SO2, NOX i pyłów, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w 
skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, lepsze warunki aerosanitarne 
życia ludzi) po globalną (ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu 
cieplarnianego). Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z zasadami 
rozwoju zrównoważonego i wymagane zobowiązaniami międzynarodowymi Polski, 
zwłaszcza wynikającymi z przynależności do Unii Europejskiej (zalecane zwiększenie w 
Polsce udziału produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 15% w 2020 
roku) i z przyjęcia Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu. 

W granicach obszaru „Planu…” nie występują formy ochrony przyrody i 
krajobrazu w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
880 z późniejszymi zmianami). 

Na obszarze „Planu…” znajdują się elementy struktury przestrzennej o 
wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych, wymagające ochrony. Są 
to: strefy ochrony archeologicznej, zespoły o wartościach historyczno-kulturowych i 
obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.  

Projekt „Planu…” uwzględnia występowanie na jego obszarze: 

 istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 125 wraz ze strefą kontrolowaną o 
szerokości 4 m; 

 istniejącej linii elektroenergetycznej WN 220 kV (planowana do modernizacji na 
linię 400 kV) wraz z pasem technicznym 70 m; 

 planowanej linii elektroenergetycznej WN 400 kV z pasem technicznym 70 m; 

 planowanych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, z pasem technicznym 40 m 
dla jednej linii. 

 

2.2. Powiązania planu z innymi dokumentami 

2.2.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

Dnia 26.10.2009 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 
1004/XXXIX/09 przyjął zmianę „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego”. 

Generalny cel polityki przestrzennej zapisany w „Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” (2009) to: Kształtowanie harmonijnej 
struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa sprzyjającej równoważeniu 
wykorzystywania cech, zasobów i walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem 

poziomu i jakości życia oraz trwałym zachowaniem wartości środowiska dla potrzeb 
obecnego i przyszłych pokoleń. 

Cele główne polityki przestrzennej zapisane w „Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” (2009) to: 

1. Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim z regionem bałtyckim. 

2. Wzrost konkurencyjności i efektywności gospodarowania przestrzenią. 

3. Osiągniecie średniego europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia porównywalnej z 
krajami europejskimi. 

4. Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur i wartości. 

5. Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk 
żywiołowych. 
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Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, 
Rożental i Nowy Dwór Pelpliński” spełnia ww. zapisy dokumentu zwłaszcza w 
zakresie punktów 2 i 4. 

W zakresie uwarunkowań gospodarki energetycznej „Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” (2009) zawiera uwarunkowania 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Są one następujące:  
 W województwie pomorskim (w szczególności w obszarze Pobrzeża Słowińskiego i 

Kaszubskiego) panują wybitnie korzystne warunki wietrzne do lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Wiązać się to może z ryzykiem wystąpienia sytuacji konfliktowych, 
wynikających z bliskiego sąsiedztwa form ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i 
zabytków, a także z istniejącego zagospodarowania (przede wszystkim osadnictwa).  

 Istotnym uwarunkowaniem rozwoju energetyki wiatrowej będzie możliwość odbioru 
wytworzonej energii przez system elektroenergetyczny; prognozowane ilości energii z 
tych źródeł będą wymagały budowy nowych głównych punktów zasilających (15/110 kV), 
linii elektroenergetycznych 110 i 15 kV oraz modernizacji istniejących. 

 Uwzględniać należy obowiązujące przepisy prawa w szczególności: 

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

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

 obszary tworzące osnowę ekologiczną województwa – korytarze ekologiczne; 

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

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

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

 terenów zabudowy mieszkaniowej oraz aktywnego wypoczynku; 

 dróg o nawierzchni utwardzonej i linii kolejowych; 

 linii elektroenergetycznych; 

 lasów oraz akwenów i cieków wodnych; 

 pasów technicznych i ochronnych brzegów morskich; 

 innych farm wiatrowych. 

 Lokalizacje elektrowni wiatrowych muszą obejmować możliwości przesyłu 
wyprodukowanej energii, uwzględniając oddziaływanie linii elektroenergetycznych na 
komponenty środowiska. 

W świetle powyższych uwarunkowań lokalizacja elektrowni wiatrowych na 
obszarze „Planu…” powinna w szczególności uwzględniać ich oddziaływania na 
obszary tworzące osnowę ekologiczną województwa – korytarze ekologiczne oraz 
wpływ na obiekty dziedzictwa kulturowego położone na obszarze planu i w jego 
otoczeniu. 

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego w „Planie ...” (2009) w zakresie 
gospodarki energetycznej określone zostały następujące zasady zagospodarowania 
przestrzennego: 
a) W realizacji polityki przestrzennej będzie uwzględniany model zrównoważonej i 

zintegrowanej gospodarki energetycznej, wpisujący się w ideę „3 x 20%”1. Model ten ma 

                                            
1
  Zmniejszenie o 20% zużycia energii i emisji CO2 i zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej 

w ogólnym zużyciu energii. 
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charakter uniwersalny i powinien być dostosowywany do specyficznych uwarunkowań 
poszczególnych gmin, poprzez wybór elementów najbardziej dla nich właściwych, 
jednakże zawsze z zachowaniem idei jego konstrukcji. Realizacja modelu powinna 
zapewniać: 

 dostęp i swobodny wybór przez użytkowników nośników energii zgodnie z ich 
potrzebami i możliwościami ekonomicznymi, z preferencją źródeł paliw przyjaznych 
dla środowiska, tak z uwagi na emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jak i 
powstawanie odpadów paleniskowych, 

 rozwój systemów: produkujących w kogeneracji (skojarzeniu) energię cieplną i 
elektryczną, 

 zapewnienie wszystkim odbiorcom dostępu do energii o parametrach spełniających 
wymogi prawne w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo zasilania. 

b) Gminne dokumenty „energetyczne” (obecnie Założenia do planu zaopatrzenia gminy w 
ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe) powinny być spójne z dokumentami 
planistycznymi („Studia…” i plany miejscowe). Uwzględnia się w nich przede wszystkim: 
zastępowanie węgla kamiennego biomasą w urządzeniach grzewczych małej mocy i 
niskiej sprawności, rozwój rozproszonych źródeł energii cieplnej i elektrycznej (w tym 
pracujących w skojarzeniu) oraz gazu, utrzymanie i rozwój istniejących oraz budowę 
nowych systemów sieciowej dystrybucji ciepła. 

c) Przy określaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych należy uwzględniać uwarunkowania jw.  

Realizacja ustaleń projektu „Planu…” stanowić będzie istotny wkład do 
wdrożenia w woj. pomorskim modelu „3x20%” 

 
2.2.2. Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem 

źródeł odnawialnych  

W opracowaniu „Regionalna strategia energetyki ze szczególnym 
uwzględnieniem źródeł odnawialnych” (2006), wykonanym dla woj. pomorskiego, 
zawarto zapis o planowanym zwiększeniu do 2010 r. mocy zainstalowanych 
elektrowni wiatrowych do 600÷700 MW. 

Wśród celów strategicznych zawarty jest zapis o redukcji uzależnienia od 
tradycyjnych źródeł energii, poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych do poziomu co najmniej 19 % w 2025 r., m. in. poprzez promocję i 
rozwój elektrowni wiatrowych - realizowanych w ramach tzw. parków (farm) 
wiatrowych, lokalizowanych zgodnie z warunkami określonymi w „Planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” (zob. rozdz. 2.2.1.) i 
przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska i prawa budowlanego. 

We wrześniu 2009 r. projekt aktualizacji „Regionalnej Strategii Energetyki z 
uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim do roku 2025 w 
zakresie elektroenergetyki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. wyłożony 
został do publicznego wglądu. W ww. projekcie wśród rekomendacji działań dla 
Samorządu Województwa Pomorskiego oraz lokalnych samorządów znajdują się 
również zapisy dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym rozwoju 
energetyki wiatrowej na zasadach komercyjnych (projekty finansowane sprzedażą 
energii elektrycznej i świadectw pochodzenia).  

Ograniczenia dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych zawiera załącznik 2 
projektu aktualizacji „Regionalnej Strategii Energetyki z uwzględnieniem źródeł 
odnawialnych w Województwie Pomorskim do roku 2025 w zakresie 
elektroenergetyki”. Spośród ograniczeń w ww. w załączniku najistotniejsze na 
obszarze projektu „Planu…” są ograniczenia krajobrazowe.  
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Cele określone w projekcie „Planu...” są zgodne z ww. zapisami „Regionalnej 
strategii...” (2006) i jej projektowanej aktualizacji (2009). 

 

2.2.3. Ekspertyza nt. ekologiczno-krajobrazowych uwarunkowań lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w północnej (Pobrzeże Bałtyku) i centralnej 
części województwa pomorskiego 

„Ekspertyza nt. ekologiczno-krajobrazowych uwarunkowań lokalizacji elektrowni 
wiatrowych w północnej i centralnej części województwa pomorskiego” (Gromadzki, 
Przewoźniak 2002) określa możliwości wykorzystania terenów do lokalizowania farm 
energetyki wiatrowej oraz uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, które 
ograniczają możliwość lokalizacji elektrowni.  

Zgodnie z ekspertyzą podstawowe znaczenie mają ograniczenia prawne 
wynikające z obecności różnych form ochrony przyrody (w tym obszary Natura 
2000). Podobnym rygorom poddane są tereny okalające parki narodowe i parki 
krajobrazowe szerokości przeważnie 1-5 km, uznane za strefy ekspozycji 
krajobrazowej. 

Lokalizowanie farm wiatrowych wykluczają także ostoje ptaków, często 
pokrywające się z formami ochrony przyrody (przede wszystkim obszary Natura 
2000). Taki sam status dotyczy głównych szlaków wędrownych ptaków biegnących 
głównie wzdłuż wybrzeża morza i doliną Wisły. 

Rozwój energetyki wiatrowej na obszarze województwa warunkuje ponadto układ 
głównych szlaków komunikacyjnych i tras turystyki wodnej. Przylegające do nich 
tereny w wielu przypadkach traktowane są jako strefy ekspozycji krajobrazowej, 
wymuszające ograniczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych, ale nie wykluczające 
ich. 

Teren objęty projektem „Planu …” i przeznaczony pod lokalizację elektrowni 
wiatrowych położony jest: 

 poza terytorialnymi formami ochrony przyrody, w odległości ok. 4 km od 
najbliższych z nich (obszar Natura 2000 „Waćmierz” PLH220031 - powiększenie i 
Gniewski OChK); 

 częściowo w obrębie stref ekspozycji krajobrazowej do 3 km z głównych ciągów 
komunikacyjnych – z autostrady A1, drogi krajowej nr 1 i z magistrali kolejowej 
Gdańsk – Bydgoszcz, co stanowi wskazanie nie lokalizowania zespołów 
elektrowni wiatrowych zbyt blisko siebie. 

 

2.2.4. Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie 
pomorskim 

W „Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie 
pomorskim” (2003) jako tereny wyłączone z lokalizacji elektrowni wiatrowych uznano: 

 wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody; 

 projektowane obszary ochrony przyrody; 

 tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego; 

 tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: 
pomników historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz 
założeń zamkowych, parkowo-pałacowych i parkowo-dworskich; 
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 tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefą 500 m; 

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

Ponadto dla lokalizowanych siłowni proponuje się zachowanie następujących 
minimalnych odległości od: 

 dróg o nawierzchni utwardzonej i linii kolejowych – 200 m, 

 linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia – 1 długość ramienia 
wirnika, wysokich i najwyższych napięć - 3 długości ramienia wirnika, 

 ściany lasu – 200 m, 

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

 akwenów wodnych powyżej 10 ha – 500 m, 

 brzegu morza – 2 800 m. 

Ze względów krajobrazowych zaproponowano zachowanie odległości pomiędzy 
zespołami o liczbie elektrowni 6 – 15 sztuk minimum 5 km oraz 10 - 30 sztuk 
minimum 10 km. Z nieznanych przyczyn nie uwzględniono niektórych zespołów. 

Na podstawie ww. „Studium…” (2003) potencjalne uwarunkowania lokalizacji 
planowanego zespołu elektrowni wiatrowych >Pelplin< stanowią: 

 położenie północno-zachodniej i środkowej części obszaru „Planu…” w granicach 
planowanego Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt „Planu…” 
nie dopuszcza lokalizacji elektrowni wiatrowych w jego granicach; 

 regionalny korytarz ekologiczny doliny Wierzycy – zgodnie z „Planem 
zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego” (2002): „stanowi podstawę 
struktury ekologicznej województwa, pełniąc rolę ważnego węzła stabilizującego 
funkcjonowanie środowiska i kształtującego warunki ekologiczne życia 
mieszkańców”. Ponadto: „rola w kształtowaniu procesów ekologicznych w 
województwie została częściowo ograniczona ze względu na zainwestowanie 
terenu silnie zmniejszające przestrzenną ciągłość m.in. korytarza Wierzycy. Na 
obszarze tym zostały zminimalizowane powierzchnie stref brzegowych wód 
powierzchniowych i ograniczone do minimum możliwości migracji organizmów, 
utrzymując relatywnie silne powiązania lokalne i znacznie słabsze regionalne. 
Obszar ten wymaga czynnych działań rekultywacyjnych, rewaloryzacyjnych i 
restytucyjnyc,h podnoszących ich rangę funkcjonalną w strukturze ekologicznej 
przestrzeni województwa” – projekt „Planu…” nie dopuszcza lokalizacji elektrowni 
wiatrowych w granicach korytarza ekologicznego doliny Wierzycy; 

 położenie w centralnej części obszaru „Planu…” rezerwatu krajobrazu 
kulturowego (grodzisko wczesnośredniowieczne wraz ze strefą ochronną). Na 
obszarze tym obowiązuje ścisła ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do 
rejestru zabytków woj. pomorskiego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta 
Pelplina (dec. nr 794 z 08.04.1978 r.) – projekt „Planu…” nie dopuszcza 
lokalizacji elektrowni w obrębie terenów objętych ścisłą ochroną konserwatorską.  
Ponadto na obszarze „Planu…” występują: 

- strefa ograniczenia gabarytu zabudowy; 

- strefa ochrony krajobrazu (ochrona ekspozycji biernej zespołu zabytkowego), 
obowiązuje zakaz zabudowy przedpola obiektami niekorzystnie wpływającymi 
na sylwetę miasta oraz obniżającymi walory ekspozycyjne zespołu.  

Projekt „Planu…” nie przewiduje lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie tych 
terenów.  
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Ponadto na obszarze „Planu…”, poza doliną Wierzycy, znajdują się tereny o 
istotnej wartości ekologicznej w tym: 

 dolina Węgiermucy; 

 ekosystemy leśne; 

 ekosystemy hydrogeniczne: łąkowe, zbiorników wodnych, torfowiskowe, 

które wyłączono z lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

 

2.2.5. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe  

W 2008 r. dla obszaru objętego projektem „Planu…” wykonano „Opracowanie 
ekofizjograficzne podstawowe planowanego zespołu elektrowni wiatrowych 
>Pelplin<”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 
r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), zawiera ono 
następujące, podstawowe zagadnienia: 

 rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, 
udokumentowane i zinterpretowane przestrzennie (załączniki graficzne); 

 diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska; 

 wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na 
określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji 
środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i 
zagospodarowanie; 

 określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-
przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które 
powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze; 

 ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i 
ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie lokalizacji elektrowni 
wiatrowych.  

Projekt „Planu...” (2009) uwzględnia uwarunkowania ekofizjograficzne określone 
w ww. „Opracowaniu ekofizjograficznym …” (2008). 
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3. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO 
POTENCJALNE ZMIANY 

3.1. Struktura środowiska przyrodniczego 

3.1.1. Położenie regionalne 

Obszar projektu „Planu…” położony jest w centralnej części mezoregionu 
Pojezierze Starogardzkie.  

Na Pojezierzu Starogardzkim przeważają duże, względnie jednorodne 
powierzchnie wysoczyzn morenowych falistych i równinnych, wzniesione średnio 60-
100 m n.p.m. Zbudowane są one przeważnie z glin, z żyznymi glebami brunatnymi, 
użytkowanymi jako grunty orne. Podstawowe urozmaicenie struktury środowiska 
przyrodniczego wprowadzają tu doliny rzek, a zwłaszcza doliny Wierzycy i jej 
dopływów: Wietcisy, Węgiermucy i Janki oraz dolina Motławy i jej dopływu 
Szpęgawy. W rejonie dolin ma miejsce największe zróżnicowanie ukształtowania 
terenu. Występuje tu także koncentracja lasów, wśród których przeważają 
zbiorowiska liściaste: buczyny, grądy i łęgi. Charakterystyczną cechą Pojezierza 
Starogardzkiego jest mała jeziorność. Skupienie kilku większych jezior 
(Godziszewskie, Damaszka, Duży Mergiel, Zduńskie i in.) ma miejsce na północ od 
Starogardu Gdańskiego. Na południowo-zachodnim krańcu regionu, w strefie 
przejściowej z Borami Tucholskimi, występuje zespół jezior: Borzechowskie Wielkie, 
Sumińskie, Steklin i kilku mniejszych zbiorników. 

Środowisko przyrodnicze Pojezierza Starogardzkiego jest w dużym stopniu 
zantropizowane. Wynika to przede wszystkim z wielowiekowego użytkowania 
rolniczego większości obszaru regionu. Rejony silnej antropizacji środowiska 
stanowią miasta: Starogard Gdański, Skarszewy i Pelplin oraz na obrzeżach regionu 
Tczew i Gniew.  

Pojezierze Starogardzkie obejmuje dwa regionalne korytarze ekologiczne: doliny 
Wierzycy i górny odcinek doliny Motławy. Ponadto występuje tu kilka korytarzy 
subregionalnych. Nie ma na pojezierzu struktur przyrodniczych o charakterze 
regionalnych płatów ekologicznych. Południowo-wschodnie obrzeża regionu należą 
natomiast do krajowego korytarza ekologicznego Doliny Wisły.  

Ukształtowanie Pojezierza Starogardzkiego i mała lesistość powodują, że 
krajobraz ma tu w przewadze charakter rozległych, sfalowanych panoram terenów 
rolniczych.  

 

3.1.2. Środowisko abiotyczne  

Rzeźba 

Obszar „Planu…” zajmuje w większości wysoczyznę morenową pagórkowatą, 
rozciętą dolinami rzek Wierzycy i Węgiermucy. W południowej części obszaru 
„Planu...” występuje rozległe wzniesienie moreny czołowej, osiągające w najwyższym 
punkcie 85 m n.p.m. (zał. kartogr. 1). Obszar „Planu…” położony jest generalnie na 
wysokości 50-60 m n.p.m. Najniżej położona jest dolina rzeki Wierzycy (środkowa 
część obszaru „Planu...”) – ok. 37 m n.p.m.  

Przypowierzchniowe utwory geologiczne  

W podłożu wysoczyzny morenowej przeważają gliny (lekkie, średnie i ciężkie), 
piaski gliniaste mocne oraz piaski gliniaste lekkie i mocne. Rzadziej występują pyły 
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zwykłe. W obniżeniach terenu występują kompleksy torfów oraz utworów mułowo-
torfowych i torfowo-mułowych.  

Warunki wodne 

Obszar „Planu…” położony jest w dorzeczu Wisły, w zlewni jej dopływu Wierzycy. 
Wisła przepływa w odległości ok. 9 km w kierunku wschodnim od obszaru „Planu…”. 

Wierzyca przepływa stosunkowo szeroką doliną przez środkową cześć obszaru 
„Planu…”. Rzeka silnie meandruje. Wierzyca jest typową rzeką pojezierną, o średnim 
spadku 1,2 ‰. Średni przepływ (w profilu Brody Pomorskie, poniżej obszaru gminy 
Pelplin) wynosi 7,95 m3/s, a spływ jednostkowy 5,3 l/s/km2. Przeciętne roczne 
wahania stanów wody w Brodach Pomorskich (profil poniżej gminy Pelplin) wynoszą 
ok. 200 cm, natomiast amplituda stanów ekstremalnych wynosi 245 cm. W przebiegu 
procesów hydrologicznych występuje wyraźna dwufazowość cyklu, z wezbraniem 
zimowym (styczeń-luty) i niżówką letnią (czerwiec-wrzesień). Wierzyca jest 
wykorzystywana gospodarczo – znajdują się na niej młyny, zastawki oraz jeziora 
zaporowe2. Jednym z większych dopływów Wierzycy jest Węgiermuca, 
przepływająca przez północno-zachodnią część obszaru „Planu…”. 

Wody powierzchniowe obszaru „Planu…” reprezentowane są ponadto, przez 
znaczną liczbę niewielkich zbiorników wodnych, tzw. „oczek”, zwłaszcza w zachodniej 
części obszaru, rowy melioracyjne i podmokłości. Największy zbiornik wodny znajduje 
się w odległości ok. 0,5 km w kierunku południowym od wsi Nowy Dwór. Jego brzegi 
porośnięte są roślinnością hydrogeniczną (szuwar trzcinowy i pałkowy). W obrębie 
doliny Wierzycy występują starorzecza. Są to obecnie niewielkie, płytkie i zarośnięte 
roślinnością zbiorniki wodne. Większość obszaru „Planu…” wyłączona jest z odpływu 
powierzchniowego (obszary bezodpływowe chłonne i ewapotranspiracyjne). 

Pierwszy poziom wody podziemnej nie tworzy na wysoczyźnie ciągłego 
zwierciadła. Głębokość jego zalegania zależy od lokalnego układu warstw 
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. W większości pierwszy poziom wody 
podziemnej występuje kilka, a nawet kilkanaście m p.p.t. Lokalnie mogą występować 
płytkie sączenia wód podziemnych. W dnach zagłębień terenu woda podziemna 
występuje płytko, miejscami tworząc zabagnienia. W dnach dolin zapewne występuje 
poziom wód aluwialnych. 

Obszar „Planu…” położony jest poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. 

Gleby 

Ze względu na wyraźną dwudzielność obszaru „Planu…” (wysoczyzna 
morenowa i doliny rzek), wyróżnić można dwie podstawowe grupy gleb. Pierwszą 
stanowią gleby wysoczyznowe, wytworzone na gruntach mineralnych, głównie gleby 
brunatne właściwe oraz brunatne wyługowane i kwaśne na glinach i piaskach 
gliniastych, czarne ziemie właściwe oraz czarne ziemie zdegradowane i gleby szare, 
ukształtowane na glinach. Drugą grupę stanowią gleby, które powstały na utworach 
aluwialnych w dolinach Wierzycy i Węgiermucy – przede wszystkim mady. 

W obniżeniach terenu wykształciły się gleby organiczne: torfowe, mułowo-torfowe 
i torfowo-mułowe.  

 

 

                                            
2
 „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin” (2004).  
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Warunki klimatyczne 

Obszar „Planu…”, wg regionalizacji klimatycznej Polski (Woś 1999) należy do 
regionu Dolnej Wisły. Region ten wykazuje znaczne odrębności w zakresie 
stosunków klimatycznych w porównaniu z terenami leżącymi na zachód i wschód od 
niego. Specyfiką stosunków pogodowych tego obszaru jest m.in. częste 
występowanie pogody chłodnej i przymrozkowej, z dużym zachmurzeniem bez 
opadu. Mniej liczne są dni przymrozkowe umiarkowane zimne i pogodne bez opadu. 

Według „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin” (2004) 
najbardziej charakterystyczny jest tu najmniejszy w Polsce opad atmosferyczny 
wynoszący poniżej 550 mm, co wpływa na stosunkową suchość klimatu, a jest 
spowodowane położeniem obszaru w cieniu opadowym Pojezierza 
Północnopomorskiego. Wilgotne masy powietrza napływające z zachodu, wytrącają 
wilgoć na wyżej położonych obszarach pojeziernych, co w efekcie zmniejsza ilość 
opadów. Największe opady notowane są w lipcu i sierpniu, a najmniejsze w marcu. 
Południkowy przepływ powietrza nie napotyka przeszkód, stąd dolina Wisły wywiera 
istotny wpływ na warunki pogodowe. Obszar gminy leży w zasięgu wpływów 
oceanicznych, zimy nie są mroźne, a lato łagodne. Średnia roczna temperatura 
wynosi około 7°C (w lipcu 17°C, a w styczniu od –3,0 do –1,0°C). W okresie 
wiosennym zjawiskiem niekorzystnym są gwałtowne spadki temperatur związane z 
napływem chłodnego powietrza arktycznego. Zasadniczo przeważają wiatry z 
kierunków zachodniego i północno - zachodniego, ale duży jest też udział wiatrów z 
sektora południowego. 

Najsilniejsze są tu wiatry wiejące z kierunku południowo-zachodniego - osiągają 
średnio 3,1 m/s.  

Pod względem topoklimatycznym podstawowe zróżnicowanie obszaru „Planu…” 
wprowadza ukształtowanie terenu i jego zainwestowanie. Na terenach otwartych 
(rolniczych i porolniczych) charakterystyczne są dobre nasłonecznienie (znaczne 
fragmenty zboczy mają ekspozycję południową), korzystne warunki termiczno-
wilgotnościowe i dobre przewietrzanie. W obrębie zagłębień terenu, mogą 
występować inwersje termiczne i zamglenia. Na terenach zainwestowania 
kubaturowego, w zależności od charakteru i rozkładu zabudowy oraz charakteru 
powierzchni ziemi, występują przede wszystkim modyfikacje termiczne i 
anemometryczne lokalnych warunków klimatycznych. 

 

3.1.3. Środowisko biotyczne  

3.1.3.1. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej 

W gminie Pelplin 80% stanowią tereny rolnicze, 10,5% lasy i ekosystemy 
półnaturalne, 7,3% tereny silnie przekształcone przez człowieka, 1,6% tereny 
podmokłe (bagna i torfowiska), 0,6% obszary wodne3.  

Ekosystemy obszaru „Planu…” reprezentują następujące, główne grupy: 

 lasy:  

– liściaste występują niewielkimi kompleksami na obszarze „Planu...”, w dnach 
dolin Wierzycy i Węgiermucy przeważają olsze, brzozy i jesiony; 

– lasy liściaste z udziałem sosny dominują w otoczeniu doliny rzeki Wierzycy;  

 śródpolne zakrzaczenia z roślinnością hydrogeniczną występują przy brzegach 

                                            
3
 „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin” (2004).  
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zbiorników wodnych i w śródpolnych zagłębieniach terenu (szuwar trzcinowy, 
tatarak); 

 łąki i pastwiska. 

Ponadto na obszarze „Planu…” występują: 

 przydrożne i śródpolne szpalery drzew (topole, olsze, klony, dęby); 

 przydrożna aleja dębów (wzdłuż drogi Pelplin-Rajkowy); 

 roślinność ruderalna; 

 agrocenozy. 

Najcenniejsze i najbardziej zróżnicowane zbiorowiska roślinne występują w 
dolinie Wierzycy z przylegającymi do niej ekosystemami leśnymi.  

Na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowych występują wyłącznie 
agrocenozy i płaty roślinności ruderalnej. 

 

3.1.3.2. Ogólna charakterystyka fauny  

Fauna obszaru „Planu...” jest nierozpoznana – brak na jej temat informacji 
publikowanych i wiarygodnych informacji archiwalnych. Dominacja rolniczego 
użytkowania ziemi i niewielki udział lasów powodują zapewne relatywnie małą 
różnorodność gatunkową i małą liczebność zwierząt.  

Podstawowe, istotne grupy systematyczne zwierząt na obszarze gminy to4: 

 ptaki (głównie bociany, łabędzie, żurawie, kaczki krzyżówki, łyski, bieliki, 
derkacze, rybitwy, zimorodki, gęgoły, okresowo, w czasie przelotów mogą 
występować duże populacje ptaków migrujących; w porównaniu z obszarem 
„Planu...” nieporównywalnie atrakcyjniejsza dla ptaków jest dolina Wisły); 

 ssaki (sarny, dziki, jelenie, zające, wiewiórki,krety, myszy polne i inne gryzonie); 

 płazy; 

 gady (zaskrońce, żmije zygzakowate, padalce); 

 bezkręgowce (przede wszystkim owady). 

Korytarzem ekologicznym rangi regionalnej jest dolina Wierzycy, z silną barierą 
antropogeniczną w postaci zainwestowania kubaturowego i infrastrukturowego 
Pelplina, a powyżej – Starogardu Gdańskiego. Rangę korytarza ekologicznego 
subregionalnego ma dolina Węgiermucy (na obrzeżach obszaru „Planu…”). 

 

3.1.4. Monitoring środowiska  

Dla obszaru „Planu…”, na potrzeby postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych, wykonano w 
okresie od października 2008 do września 2009 r. monitoring ornitologiczny 
(Ożarowski 2009), natomiast w okresie od marca do połowy listopada 2009 r. 
monitoring chiropterologiczny (Ciechanowski, Myślak 2009). 

 

 

                                            
4
 „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin” (2004).  
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3.1.4.1. Monitoring ornitologiczny 

Metodyka badań 

Monitoring wykonano zgodnie z opracowaniem „Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (2008). 

Obszar obserwacji podzielono na dwie części: wschodnią, położoną na wschód 
od rzeki Wierzycy i zachodnią (większą), położoną na zachód od rzeki. 

W części wschodniej wyznaczono transekt o długości około 2,5 kilometrów oraz 
stały punkt, z którego wykonywano liczenia (rys. 2). W części zachodniej 
wyznaczono transekt o długości około 2 kilometrów oraz dwa, stałe punkty liczeń 
(rys. 2). Liczenia ze stałych punktów trwały co najmniej jedną godzinę w każdym 
punkcie. Obserwacje prowadzono za pomocą lornetki o parametrach 10 x 50. 

Notowano wszystkie zaobserwowane gatunki ptaków oraz liczebność stad. W 
miarę możliwości szacowano również wysokość przelotu (w trzech przedziałach: do 
50 m, 50-150 m, powyżej 150 m). Na mapach zaznaczano również kierunki 
przemieszczania się ptaków.  

W okresie 10.2008 - 09.2009 roku wykonano 35 kontroli obszaru planowanej 
farmy elektrowni wiatrowych w pobliżu Pelplina. Rozkład kontroli zamieszczono w 
tabeli 1. 

 

Tabela 1. Rozkład kontroli w okresie prowadzenie monitoringu. 

Rok 2008 2009 

Okres 
przelot 

jesienny 
zimowanie 

przelot 
wiosenny 

okres 
lęgowy 

przelot 
jesienny 

Daty 
kontroli 

11 X  
18 X  
25 X  
08 XI  
22 XI  

29 XI 

06 XII  
13 XII 

17 I 
31 I  
07 II  
14 II  

28 II 

14 III  
22 III 
29 III 
13 IV 
19 IV 
20 IV 
27 IV 

02 V 
17 V 
24 V 
31 V 
07 VI 
14 VI 
21 VI 
28 VI 
12 VII 
19 VII 

16 VIII 
13 IX 
20 IX  
26 IX 

27 IX 

Źródło: Ożarowski (2009) 
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Wyniki monitoringu 

Wędrówka jesienna (X i XI. 2008 oraz VIII i IX 2009) 

W okresie monitoringu stwierdzono 77 gatunków awifauny (tab. 2). 
 

Tabela 2 Lista gatunków ptaków stwierdzonych na powierzchni w okresie migracji 
jesiennej. 

Oznaczenia: 
CH - gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 

września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

(CH) - gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

CZK - gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001), 
DP - gatunki wskazane w Art. 4(1) DP i wymienione w załączniku 1 DP. 

Lp. Nazwa gatunku 
Status 

ochronny 
Liczebność 

maksymalna 
Wysokość 
przelotu 

Uwagi 

1.  Czapla biała 
Egretta alba 

CH 2 os. do 150 m obserwowane 13.09 w okolicach jeziora 
koło Nowego Dworu  

2.  Czapla siwa  
Ardea cinerea 

(CH) 1-2 os. do 150 m żerujące na polu, regularnie 
obserwowano 1 do 2 osobników  

3.  Bocian biały  
Ciconia ciconia 

CH, DP 1 os. - żerujący na polu, monitoring rozpoczęty 
po zakończeniu odlotu ptaków na 
zimowiska 

4.  Łabędź niemy  
Cygnus olor 

CH 39 os. 
 

1 para +  
3 młode 

do 50 m żerujące na polu, obserwowane 
regularnie przez cały okres wędrówki; 

para z młodymi na oczku wodnym koło 
Ornasowa 

5.  Łabędź krzykliwy  
Cygnus cygnus 

CH, DP 2 os. - żerujące na polu, obserwowane 29.11. 

6.  Gęś zbożowa  
Anser fabalis 

 16 os. - żerujące na polu, obserwowane 08.11. 

7.  Gęś białoczelna  
Anser albifrons 

 405 os. większość od 50 
do 150 m 

obserwowane w czasie 
październikowych kontroli 

8.  Krzyżówka  
Anas platyrhynchos 

 30 os. 50-150 m obserwowane 08.11. 

9.  Kania czarna 
Milvus migrans 

CH, DP, 
CZK 

1 os. 50-150 m obserwowana 26.09. 

10.  Błotniak stawowy 
Circus aeruginosus 

CH, DP 2 os. do 50 m obserwowane 16.08. 

11.  Błotniak łąkowy  
Circus pygargus  

CH, DP 1 os. do 50 m  

12.  Błotniak zbożowy  

Circus cyaneus 

CH, DP, 
CZK 

1 os. do 50 m  

13.  Jastrząb  
Accipiter gentilis 

CH 1 os. do 50 m obserwowany regularnie na trasie 
transektu pierwszego 

14.  Krogulec  
Accipiter nisus 

CH do kilku os. 50-150 m obserwowane kilkakrotnie na obu 
częściach monitorowanej powierzchni 

15.  Myszołów 
Buteo buteo 

CH 19 os. na wszystkich 
wysokościach 

obserwowany regularnie w czasie 
wędrówki 

16.  Myszołów włochaty 
Buteo lagopus 

CH 2 os. 50-150 m obserwowany 08.11. 
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17.  Bielik  
Haliaeetus albicilla 

CH, DP, 
CZK 

1 os. do 50 m obserwowany 22.11. 

18.  Pustułka 
Falco tinnunculus  

CH 1 os. do 50 m obserwowana 16.08. żerująca koło 
Ornasowa 

19.  Kuropatwa  
Perdix perdix 

 10 os. do 50 m żerujące na ziemi, obserwowane w oko-
licach składowiska odpadów i N. Dworu 

20.  Wodnik 
Rallus aquaticus  

CH 1 os. - żerujący w trzcinowisku nad jeziorem 
koło Nowego Dworu 

21.  Żuraw  
Grus grus 

CH, DP 3 os. 

6 os. 

powyżej 50 m 

powyżej 150 m 

obserwowane 11.10. i 22.11.; 

obserwowane 27.09. 

22.  Siewka złota  
Pluvialis apricaria 

CH, DP, 
CZK 

143 os. 50-150 m obserwowane 22.11. 

23.  Czajka  
Vanellus vanellus 

CH 60 os. 
30 os. 

40 os. 

do 50 m 
do 150 m 

do 50 m 

obserwowane 26.09. żerujące na ziemi 

obserwowane 25.10. oraz 22.11. 

obserwowane 27.09.  

24.  Biegus zmienny  
Calidris alpina 

CH, CZK 8 os. - żerujące na ziemi, obserwowane 11.10. 

25.  Kszyk 
Gallinago gallinago 

CH 3 os. - żerujące na ziemi, 

obserwowane 16.08. 

26.  Kulik wielki 
Numenius arquata 

CH, CZK 1 os. do 150 m obserwowany 16.08. 

27.  Łęczak  
Tringa glareola 

CH, CZK 1 os. - żerujący na ziemi, obserwowany 11.10. 

28.  Śmieszka  
Larus ridibundus 

CH 15 os. powyżej 150 m obserwowane 18.10. 

29.  Mewa srebrzysta  
Larus argentatus 

(CH) 115 os. na wszystkich 
wysokościach 

obserwowane regularnie na składowisku 
odpadów 

30.  Grzywacz  
Columba palumbus 

 1 os. do 50 m  

31.  Siniak  
Columba oenas 

CH 13 os. do 50 m  

32.  Gołąb miejski 
Columba livia  
forma urbana 

 20 os. do 150 m obserwowane regularnie w sierpniu i 
wrześniu 

33.  Dzięcioł zielony  
Picus viridis 

CH 1 os. do 50 m obserwowany 08.11. w lesie koło 
Hilarowa  

34.  Dzięcioł duży  
Dendrocopos major 

CH 1 os. do 50 m  

35.  Skowronek  
Alauda arvensis 

CH ok. 450 os. większość  
do 50 m 

stwierdzane w czasie każdej kontroli w 
ilościach do kilkudziesięciu sztuk 

36.  Lerka  
Lululla arborea 

CH, DP 3 os. do 50 m obserwowane 18.10. 

37.  Dymówka 
Hirundo rustica 

CH 16 os. do 150 m duże zgrupowanie żerowiskowe  
(do 150 sztuk) stwierdzono w trakcie 
wizji terenowej 27.09. na południe od 
Nowego Dworu 

38.  Pliszka siwa 
Motacilla alba 

CH 2 os. do 50 m  

39.  Pliszka żółta 
Motacilla flava 

CH 13 os. do 50 m obserwowane 16.08. 

40.  Świergotek łąkowy  
Anthus pratensis 

CH 25 os. do 50 m obserwowane w trakcie 
październikowych kontroli 
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41.  Świergotek drzewny 
Anthus trivialis 

CH 1 os. do 50 m stwierdzony 27.09. 

42.  Jemiołuszka  
Bombycilla garrulus 

CH 34 os. 50-150 m obserwowane 22.11. 

43.  Strzyżyk 
Troglodytes troglodytes 

CH 1 os. - żerujący na ziemi 

44.  Rudzik  
Erithacus rubecula 

CH 2 os. do 50 m notowane w trakcie październikowych 
kontroli 

45.  Kos  
Turdus merula 

CH 2 os. do 50 m  

46.  Kwiczoł  
Turdus pilaris 

CH 95 os. do 150 m obserwowane regularnie w okolicach 
Ornasowa 

47.  Droździk  
Turdus iliacus 

CH 2 os. do 50 m  

48.  Śpiewak  
Turdus philomelos 

CH 5 os. do 50 m  

49.  Paszkot  
Turdus viscivorus 

CH 11 os. do 150 m  

50.  Cierniówka 
Sylvia communis 

CH 1 os. do 50 m żerująca w pasie zakrzaczeń koło 
Ornasowa 

51.  Mysikrólik  
Regulus regulus 

CH 1 os. - żerujący na ziemi 

52.  Wąsatka  
Panurus biarmicus 

CH, CZK 1 os. - żerujący w trzcinowisku, obserwowany 
25.10. 

53.  Modraszka  
Cyanistes caeruleus 

CH 5 os. do 50 m  

54.  Bogatka  
Parus major 

CH 40 os. do 50 m  

55.  Remiz 
Remiz pendulinus 

CH 1 os. - żerujący w trzcinowisku nad jeziorem 
koło Nowego Dworu 

56.  Szpak  
Sturnus vulgaris  

CH 725 os. do 50 m liczne w okolicach Ornasowa i na 
składowisku odpadów 

57.  Sójka 
Garrulus glandarius 

CH 23 os. do 50 m  

58.  Orzechówka  
Nucifraga caryocatactes 

CH 1 os. do 150 m obserwowane 26.09. 

59.  Sroka 
Pica pica 

(CH) 15 os. do 50 m obserwowane regularnie na składowisku 
odpadów 

60.  Kawka  
Corvus monedula 

CH 63 os. na wszystkich 
wysokościach 

obserwowane regularnie na składowisku 
odpadów 

61.  Kruk  
Corvus corax 

(CH) 52 os. do 150 m obserwowane regularnie na składowisku 
odpadów oraz na wschód od niego 

62.  Wrona siwa  
Corvus cornix 

(CH) 1 os. do 150 m.  

63.  Gawron  
Corvus frugilegus 

(CH) 92 os. na wszystkich 
wysokościach 

obserwowane na składowisku odpadów 

64.  Mazurek  
Passer montanus  

CH 3 os. do 50 m obserwowane w pobliżu Nowego Dworu 

65.  Wróbel  
Passer domesticus  

CH 10 os. do 50 m obserwowane w pobliżu Nowego Dworu 

66.  Zięba 
Fringilla coelebs 

CH 240 os. do 50 m notowane w czasie każdej kontroli  
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67.  Jer  
Fringilla montifringilla 

CH 6 os. do 50 m  

68.  Grubodziób  
Coccothraustes 
coccothraustes  

CH 7 os. 50-150 m obserwowane 18.10. 

69.  Czyż  
Carduelis spinus 

CH 10 os. do 50 m obserwowane 08.11. 

70.  Dzwoniec  
Carduelis chloris 

CH 13 os. do 50 m  

71.  Szczygieł  
Carduelis carduelis 

CH 40 os. do 50 m obserwowane regularnie w czasie 
wędrówki 

72.  Gil  
Pyrrhula pyrrhula 

CH 5 os. do 50 m  

73.  Czeczotka  
Carduelis flammea 

CH, CZK 32 os. do 50 m  

74.  Makolągwa  
Carduelis cannabina 

CH 120 os. do 50 m stado powyżej 100 sztuk zanoto-wane 
27.09. na trasie transektu z Nowego 
Dworu do Pelplina 

75.  Potrzeszcz  
Emberiza calandra 

CH 50 os. do 50 m obserwowane regularnie podczas 
listopadowych kontroli 

76.  Trznadel 
Emberiza citrinella 

CH 27 os. do 50 m obserwowane regularnie w czasie całej 
wędrówki 

77.  Potrzos  
Emberiza schoeniclus 

CH 5 os. do 50 m  

Źródło: Ożarowski (2009). 

 

W trakcie monitoringu okresu wędrówki jesiennej stwierdzono następujące 
gatunki kluczowe5: 
1) bocian biały - 1 osobnik, 
2) łabędź krzykliwy - 2 osobniki, 
3) kania czarna - 1 osobnik, 
4) bielik - 1 osobnik, 
5) błotniak stawowy - 2 osobniki, 
6) błotniak zbożowy - 1 osobnik, 
7) błotniak łąkowy - 1 osobnik, 
8) kuropatwa - 10 osobników, 
9) żuraw - maksymalnie 6 osobników, 
10) siewka złota - maksymalnie 143 osobniki, 
11) biegus zmienny - 8 osobników, 
12) kulik wielki - 1 osobnik, 

                                            
5
 Gatunki kluczowe, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

ptaki” (2008), to gatunki ptaków spełniające jedno z poniższych kryteriów: 
1) gatunki wskazane w Art. 4(1) DP (Dyrektywa 79/409/EEC - Dyrektywa Ptasia) i wymienione w 

załączniku 1 tej Dyrektywy, 
2) gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001), 
3) gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife 

International 2004), 
4) gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania, 
5) gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km, Sikora i 

in. 2007), 
6) gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 
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13) łęczak - 1 osobnik, 
14) wąsatka - 1 osobnik, 
15) skowronek - maksymalnie 450 osobników, 
16) lerka - maksymalnie 3 osobniki, 
17) dymówka - zgrupowanie żerowiskowe do 150 sztuk, 
18) szpak - maksymalnie 725 osobników, 
19) czeczotka - maksymalnie 32 osobniki. 

 

W okresie wędrówki jesiennej przelot drobnych ptaków wróblowych (np.: 
skowronków, zięb, trznadli) następował przeważnie na wysokości do 50 metrów, a więc 
na pułapie niekolizyjnym z pracującymi śmigłami elektrowni wiatrowych. Wiele z tych 
gatunków przemieszczało się również po ziemi, żerując i przelatując na niewielkie 
odległości. Najliczniejszym gatunkiem wędrownym był szpak - w trakcie godzinnych 
liczeń notowano przelot do przeszło 700 osobników, skowronek - do 450 osobników 
oraz zięba - do 240 osobników. Stwierdzona liczebność gatunków najliczniejszych nie 
odbiega od liczebności tych ptaków w okresie wędrówki notowanej na obszarze kraju.  

Przelot większych gatunków awifauny (np.: drozdów, siewek, ptaków z rodziny 
krukowatych, ptaków drapieżnych) odbywał się często na pułapie 50-150 metrów, co w 
przypadku pracujących siłowni może prowadzić do częstych kolizji. Żaden z tych 
gatunków (poza siewką złotą - 143 sztuki) w trakcie prowadzenia monitoringu nie został 
stwierdzony w liczebności powyżej 100 sztuk. 

Przelot gęsi odbywał się najczęściej na pułapie do 150 metrów. Liczebności 
zanotowane w trakcie liczeń sięgały kilkuset osobników (gęś białoczelna - około 400 
osobników). Nie zanotowano większych stad korzystających z monitorowanego obszaru 
jako żerowiska (maksymalnie 16 gęsi zbożowych i 2 białoczelne). 

W okresie wędrówki jesiennej ptaki wróblowe odbywają częste przemieszczenia na 
pułapie do 150 metrów pomiędzy zadrzewieniami (parkiem) w Ornasowie a kępą drzew i 
pasem zakrzaczeń na zachód od wsi (rys. 3). 

W okresie wędrówki jesiennej zanotowano liczne stada ptaków wróblowych (zięby, 
jery, trznadle, sikory) żerujących w strefach pól z kukurydzą, sąsiadujących 
bezpośrednio z lasami i zadrzewieniami (w odległości do 200 metrów od ściany lasu i 
zadrzewień). Ptaki te regularnie i licznie przemieszczały się między lasem a miejscem 
żerowania, co należy uwzględnić przy planowanej lokalizacji wiatraków. Dotyczy to 
głównie powierzchni na wschód od doliny Wierzycy oraz okolic zadrzewień koło Ropuch. 

Obniżenia terenu w okolicy Nowego Dworu (na wschód i południe) oraz fragmenty 
pól pomiędzy nimi wykorzystywane są w okresie wędrówki jesiennej jako miejsce 
żerowania łabędzi niemych (maksymalnie 39 osobników) oraz ptaków siewkowych 
(biegusów zmiennych i czajek) (rys. 3).  

Gatunki kluczowe zostały w większości stwierdzone w niewielkich liczebnościach. 
Do wyjątków należą: siewka złota, skowronek, dymówka i szpak – wszystkie te gatunki 
w okresie wędrówki jesiennej są stosunkowo licznie notowane w naszym kraju.  
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Zimowanie (XII 2008 – II 2009) 

W okresie zimowania stwierdzono 39 gatunków awifauny (tab. 3). 

Tabela 3 Lista gatunków ptaków stwierdzonych na powierzchni w okresie zimowania 

Oznaczenia: 
CH - gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 

września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

(CH) - gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

CZK - gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001), 
DP - gatunki wskazane w Art. 4(1) DP i wymienione w załączniku 1 DP. 

Lp. Nazwa gatunku 
Status 

ochronny 
Liczebność 

maksymalna 
Wysokość 
przelotu 

Uwagi 

1.  Łabędź niemy  
Cygnus olor 

CH 
39 os. do 50 m żerujące na polu stado obserwowane 

06.12, potem obserwowano małe grupy 

2.  Łabędź krzykliwy  
Cygnus cygnus 

CH, DP 
2 os. 50-150 m obserwowane 17.01. 

3.  Gęgawa  
Anser anser 

 
2 os. powyżej 150 m obserwowane 28.02. 

4.  Krzyżówka  
Anas platyrhynchos 

 
14 os. - obserwowane na jeziorze na południe 

od Nowego Dworu 

5.  Świstun  
Anas penelope 

CH, CZK 
5 os. - obserwowane na jeziorze na południe 

od Nowego Dworu 

6.  Jastrząb  
Accipiter gentilis 

CH 
1os. do 50 m obserwowany 06.12. 

7.  Krogulec  
Accipiter nisus 

CH 
1 os. do 50 m obserwowany w okolicach składowiska 

odpadów oraz w okolicach Ornasowa 

8.  Myszołów  
Buteo buteo CH 

6 os. powyżej 150 m żerujące na polach, obserwowane 
głównie na powierzchni na wschód od 
doliny Wierzycy 

9.  Myszołów włochaty  
Buteo lagopus 

CH 
1 os. do 50 m  

10.  Żuraw  
Grus grus 

CH, DP 
1 os. 50-150 m obserwowany 28.02. -prawdopodobnie 

pierwszy przelotny osobnik  

11.  Czajka  
Vanellus vanellus 

CH 
36 os. 50-150 m obserwowane 28.02. -prawdopodobnie 

pierwsze przelotne osobniki  

12.  Mewa pospolita  
Larus canus 

CH 
1 os. - obserwowana na składowisku odpadów 

13.  Mewa srebrzysta  
Larus argentatus 

(CH) 
250 os. na wszystkich 

wysokościach 
regularnie obserwowane na składowisku 
odpadów 

14.  Sierpówka  
Streptopelia decaocto 

CH 
21 os. do 50 m obserwowane przy zabudowaniach 

Pelplina 

15.  Dzięcioł czarny  
Dryocopus martius 

CH, DP 
1 os. - obserwowany w lasku koło Hilarowa 

16.  Dzięcioł duży  
Dendrocopos major 

CH 
1 os. - obserwowany w lasku na zachód od 

Ornasowa 

17.  Skowronek  
Alauda arvensis 

CH 
133 os. do 50 m obserwowane 28.02. -prawdopodobnie 

pierwsze przelotne osobniki 

18.  Świergotek łąkowy 
Anthus pratensis 

CH 
1 os. - żerujący na ziemi 
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19.  Strzyżyk  
Troglodytes troglodytes 

CH 
1 os. - obserwowany w trzcinowiskach jeziora 

na południe od Nowego Dworu 

20.  Kwiczoł  
Turdus pilaris 

CH 
46 os. do 150 m  

21.  Modraszka  
Cyanistes caeruleus 

CH 
4 os. do 50 m obserwowany w trzcinowiskach jeziora 

na południe od Nowego Dworu 

22.  Bogatka  
Parus major 

CH 
6 os. do 50 m obserwowane na składowisku odpadów 

23.  Sójka  
Garrulus glandarius 

CH 
2 os. - obserwowane w lasku na zachód od 

Ornasowa 

24.  Sroka  
Pica pica 

(CH) 
23 os. do 50 m obserwowane regularnie na składowisku 

odpadów 

25.  Kawka  
Corvus monedula 

CH 
25 os. na wszystkich 

wysokościach 
obserwowane regularnie na składowisku 
odpadów 

26.  Kruk  
Corvus corax (CH) 

46 os. do 150 m obserwowane regularnie na składowisku 
odpadów oraz na polach kukurydzy w 
części wschodniej obszaru  

27.  Gawron  
Corvus frugilegus 

(CH) 
50 os. na wszystkich 

wysokościach 
obserwowane regularnie na składowisku 
odpadów 

28.  Mazurek  
Passer montanus  

CH 
70 os. do 50 m obserwowane regularnie na składowisku 

odpadów 

29.  Wróbel  
Passer domesticus 

CH 
25 os. do 50 m obserwowane regularnie przy 

zabudowaniach Nowego Dworu 

30.  Zięba 
Fringilla coelebs CH 

60 os. do 50 m obserwowane w okolicach jeziora na 
południe od Nowego Dworu i na polach 
z kukurydzą 

31.  Jer  
Fringilla montifringilla 

CH 
1 os. - obserwowany w lasku koło Hilarowa 

32.  Grubodziób  
Coccothraustes 
coccothraustes  

CH 
5 os. do 50 m obserwowane regularnie na składowisku 

odpadów 

33.  Dzwoniec  
Carduelis chloris 

CH 
2 os. do 50 m  

34.  Szczygieł  
Carduelis carduelis 

CH 
20 os. do 50 m  

35.  Gil  
Pyrrhula pyrrhula 

CH 
6 os. do 50 m  

36.  Czeczotka  
Carduelis flammea 

CH, CZK 
2 os. do 50 m  

37.  Makolągwa  
Carduelis cannabina 

CH 
3 os. do 50 m  

38.  Potrzeszcz  
Emberiza calandra 

CH 
102 os. do 150 m żerujące na polach kukurydzy 

39.  Trznadel  
Emberiza citrinella 

CH 
77 os. do 150 m żerujące na polach kukurydzy 

Źródło: Ożarowski (2009). 

 

W trakcie monitoringu w okresie zimowania stwierdzono następujące gatunki 
kluczowe: 
1) łabędź krzykliwy - 2 osobniki, 
2) świstun - 5 osobników, 
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3) żuraw - 1 osobnik, 
4) dzięcioł czarny - 1 osobnik, 
5) skowronek - maksymalnie 133 osobniki, 
6) czeczotka - 2 osobniki. 

 

W okresie zimowym stwierdzono stado 39 łabędzi niemych, które żerowało na 
polu pomiędzy obniżeniami terenu (na S-E od Nowego Dworu). Było to 
prawdopodobnie to samo stado, które regularnie obserwowano w okresie wędrówki 
jesiennej.  

W okresie zimowym nie zanotowano na monitorowanym obszarze występowania 
dużych stad ptaków wróblowych. Niewielkie stadka tych ptaków (potrzeszcze - do 
100 os., trznadle - do ok. 80 os., zięby - do kilkudziesięciu osobników) żerowały na 
polach z kukurydzą sąsiadujących bezpośrednio z lasami i zadrzewieniami (w 
odległości do 200 metrów od ściany lasu i zadrzewień). Ptaki te regularnie 
przemieszczały się między lasem a miejscem żerowania, co należy uwzględnić przy 
planowanej lokalizacji wiatraków. Dotyczy to głównie powierzchni na wschód od 
doliny Wierzycy oraz zadrzewienia koło Ropuch. 

Gatunki kluczowe notowane były w małych liczebnościach. 
 

Wędrówka wiosenna (III –IV 2009) 

W trakcie wędrówki wiosennej stwierdzono 70 gatunków awifauny (tab. 4). 
 

Tabela 4 Lista gatunków ptaków stwierdzonych na powierzchni w fazie wędrówki 
wiosennej. 

Oznaczenia: 
CH - gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 

września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

(CH) - gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

CZK - gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001), 
DP - gatunki wskazane w Art. 4(1) DP i wymienione w załączniku 1 DP. 

Lp. Nazwa gatunku 
Status 

ochronny 
Liczebność 

maksymalna 
Wysokość 
przelotu 

Uwagi 

1.  Kormoran 
Phalacrocorax carbo 

DP 
3 os. 50-150 m obserwowane jednokrotnie 14.03. 

2.  Bąk  
Botaurus stellaris 

CH, DP, 
CZK 

1 os. - stwierdzony dwukrotnie w trzcinowisku 
jeziora na południe od Nowego Dworu 

3.  Czapla siwa  
Ardea cinerea 

(CH) 
3 os. do 150 m obserwowane jednokrotnie 14.03. 

4.  Bocian biały  
Ciconia ciconia 

CH, DP 

2 os. 
 

2 os. z 
gniazdem 

do 150 m obserwowane 29.03. w okolicy 
składowiska odpadów; 

gniazdo przy miejscowości Dębina 

5.  Łabędź niemy  
Cygnus olor 

CH 

42 os. 

 

1 para z 
gniazdem 

1 para 

1 para 

- 
 

- 
 

- 

- 

obserwowane na polu i oczkach na S-E 
od Nowego Dworu  

oczko koło Ornasowa (rys. 3) 
 

oczko koło składowiska odpadów 

oczko na S-E od Nowego Dworu  
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6.  Łabędź krzykliwy  
Cygnus cygnus 

CH, DP 
6 os. - obserwowane na oczku w pobliżu 

Nowego Dworu 

7.  Gęgawa  
Anser anser 

 
5 os. - obserwowane na jeziorze na południe 

od Nowego Dworu 

8.  Gęś białoczelna  
Anser albifrons 

 
470 os. powyżej 150 m  

9.  Krzyżówka 
Anas platyrhynchos  

52 os. - obserwowane na jeziorze na południe 
od Nowego Dworu oraz na oczkach 
wodnych w pobliżu tej miejscowości 

10.  Świstun 
Anas penelope 

CH, CZK 
79 os. na wszystkich 

wysokościach 
obserwowane na jeziorze na południe 
od Nowego Dworu oraz w locie 

11.  Rożeniec  
Anas acuta 

CH, CZK 
4 os. powyżej 150 m  

12.  Cyraneczka  
Anas crecca 

 
5 os. - obserwowane na oczku wodnym w 

pobliżu Hilarowa 

13.  Błotniak stawowy 
Circus aeruginosus CH, DP 

1 os. 
 

1 para 

do 50 m 
 

do 50 m 

regularnie obserwowany na powierzchni 
zachodniej; 

zachowania godowe - toki 

14.  Krogulec  
Accipiter nisus 

CH 
1 os. do 50 m obserwowany w okolicy jeziora na 

południe od Nowego Dworu  

15.  Myszołów  
Buteo buteo 

CH 
2 os. na różnych 

wysokościach 
obserwowane regularnie w trakcie 
wędrówki 

16.  Bielik  
Haliaeetus albicilla 

CH, DP, 
CZK 

1 os. 50-150 m  

17.  Kuropatwa 
Perdix perdix 

CH 
4 os. do 50 m 2 pary obserwowane 19.04. 

18.  Łyska 
Fulica atra 

CH 
1 para z 

gniazdem 
- oczko koło Ornasowa 

19.  Żuraw  
Grus grus CH, DP 

51 os. - żerujące na polu, obserwowane jedno-
krotnie na wschodniej części monitoro-
wanej powierzchni w pobliżu Ornasowa  

20.  Sieweczka obrożna  
Charadrius hiaticula 

CH, CZK 
8 os. -  

21.  Czajka  
Vanellus vanellus CH 

131 os. 50-150 m obserwowane na oczkach wodnych w 
pobliżu Nowego Dworu (30 os.) oraz w 
przelocie 

22.  Samotnik 
Tringa ochropus 

CH 
3 os. - żerujące na ziemi 

23.  Kszyk  
Gallinago gallinago 

CH 
2 os. - żerujące na ziemi 

24.  Śmieszka  
Larus ridibundus 

CH 

27 os. 
 
 

40 os. 

- 
 
 

- 

obserwowane na jeziorze na południe 
od Nowego Dworu oraz na składowisku 
odpadów; 

obserwowane na oczkach wodnych na 
południowy-wschód od Nowego Dworu 

25.  Mewa srebrzysta  
Larus argentatus 

(CH) 

250 os. 
 

12 os. 

na wszystkich 
wysokościach 

- 

wielokrotnie obserwowane na 
składowisku odpadów; 

żerujące na oczkach wodnych na 
południowy-wschód od Nowego Dworu 

26.  Gołąb miejski 
Columba livia f. urbana 

 
5 os. do 50 m  

27.  Grzywacz  
Columba palumbus 

 
800 os. 50-150 m obserwowane na zadrzewieniach 

wzdłuż doliny Wierzycy 
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28.  Siniak  
Columba oenas 

CH 
28 os. powyżej 150 m  

29.  Skowronek  
Alauda arvensis 

CH, DP 
27 os na wszystkich 

wysokościach 
 

30.  Lerka 
Lullula arborea 

CH 
3 os. do 50 m  

31.  Dymówka 
Hirundo rustica 

CH 
2 os. do 150 m  

32.  Świergotek łąkowy 
Anthus pratensis 

CH 
2 os. - żerujące na ziemi 

33.  Pliszka siwa  
Motacilla alba 

CH 
4 os. 50-150 m  

34.  Pliszka żółta 
Motacilla flava 

CH 
1 os. do 50 m  

35.  Jemiołuszka 
Bombycilla garrulus 

CH 
10 os. do 50 m żerujące na drzewach 

36.  Strzyżyk 
Troglodytes troglodytes 

CH 
1 os. - zachowania godowe - śpiew 

37.  Rudzik 
Erithacus rubecula 

CH 
2 os. - zachowania godowe - śpiew 

38.  Kwiczoł  
Turdus pilaris 

CH 
130 os. 50-150 m obserwowane w pobliżu Ornasowa 

39.  Droździk  
Turdus iliacus 

CH 
10 os. - żerujące na polu 

40.  Śpiewak 
Turdus philomelos 

CH 
1 os. - zachowania godowe -śpiew 

41.  Biłorzytka 
Oenanthe oenanthe 

CH 
1 os. - żerujący na ziemi 

42.  Piegża 
Sylvia curruca CH 

1 os. - zachowania godowe – śpiew; 
stwierdzona w pasie zakrzaczeń koło 
Ornasowa (rys. 3) 

43.  Cierniówka 
Sylvia communis CH 

2 os. - zachowania godowe – śpiew; 
stwierdzona w pasie zakrzaczeń koło 
Ornasowa (rys. 3) 

44.  Kapturka 
Sylvia atricapilla CH 

2 os. - zachowania godowe – śpiew; 
stwierdzone w pasie zakrzaczeń i kępie 
drzew koło Ornasowa (rys. 3) 

45.  Świstunka leśna 
Phylloscopus sibilatrix 

CH 
1 os. - zachowania godowe - śpiew 

46.  Pierwiosnek 
Phylloscopus collybita CH 

3 os. - zachowania godowe - śpiew; 
zanotowane w zadrzewieniach Doliny 
Wierzycy 

47.  Piecuszek 
Phylloscopus trochilus 

CH 
2 os. - zachowania godowe - śpiew 

48.  Bogatka 
Parus major 

CH 
3 os. - zachowania godowe - śpiew 

49.  Modraszka 
Cyanistes caeruleus 

CH 
1 os. - zachowania godowe -śpiew 

50.  Remiz 

Remiz pendulinus 
CH 

1 os. do 50 m oczko koło Nowego Dworu 

51.  Kowalik 
Sitta europea 

CH 
1 os. - zachowania godowe - śpiew 
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52.  Szpak  
Sturnus vulgaris  

CH 
150 os. na wszystkich 

wysokościach 
obserwowane na składowisku odpadów 
oraz na polu w pobliżu Nowego Dworu 

53.  Wilga 
Oriolus oriolus 

CH 
1 os. do 150 m obserwowana 19.04. 

54.  Sójka  
Garrulus glandarius 

CH 
3 os. - obserwowane na składowisku odpadów 

55.  Sroka 
Pica pica 

(CH) 
4 os. - wielokrotnie obserwowane na 

składowisku odpadów 

56.  Kawka  
Corvus monedula 

CH 
22 os. na wszystkich 

wysokościach 
wielokrotnie obserwowane na 
składowisku odpadów 

57.  Gawron 
Corvus frugilegus 

(CH) 
42 os. na wszystkich 

wysokościach 
wielokrotnie obserwowane na 
składowisku odpadów 

58.  Kruk  
Corvus corax 

(CH) 

28 os. 
 

1 para z 
gniazdem 

1 para z 
gniazdem 

1 para z 
gniazdem 

2 p. 

na wszystkich 
wysokościach 

wielokrotnie obserwowane na 
składowisku odpadów 

gniazdo w kępie lasu koło Ornasowa 
(rys. 3) 

gniazdo koło Dębiny (rys. 3) 
 

gniazdo w dolinie Wierzycy 
 

zachowania godowe 

59.  Wrona siwa  
Corvus cornix 

(CH) 
1 os. - obserwowana na składowisku odpadów 

60.  Mazurek 
Passer montanus 

CH 
30 os. - żerujące na ziemi, obserwowane 13.04. 

61.  Zięba  
Fringilla coelebs 

CH 
125 os. do 50 m  

62.  Jer 
Fringilla montifringilla 

CH 
17 os. do 50 m  

63.  Grubodziób  
Coccothraustes 
coccothraustes  

CH 
2 os. do 50 m obserwowane na składowisku odpadów 

64.  Dzwoniec 
Carduelis chloris 

CH 
1 os. - zachowania godowe - śpiew 

65.  Szczygieł 
Carduelis carduelis 

CH 
10 os. do 50 m przemieszczają się miedzy Ornasowem, 

kępą drzew i pasem zakrzaczeń (rys. 3) 

66.  Makolągwa  
Carduelis cannabina 

CH 
8 os. do 50 m przemieszczają się miedzy Ornasowem, 

kępą drzew i pasem zakrzaczeń (rys. 3) 

67.  Krzyżodziób świerkowy 
Loxia recurvirostra 

CH 
1 os. do 50 m  

68.  Trznadel  
Emberiza citrinella 

CH 
26 os. do 50 m przemieszczają się miedzy Ornasowem, 

kępą drzew i pasem zakrzaczeń (rys. 3) 

69.  Potrzos  
Emberiza schoeniclus 

CH 
2 os. do 50 m obserwowane w trzcinowiskach jeziora 

na południe od Nowego Dworu 

70.  Potrzeszcz  
Emberiza calandra 

CH 

4 os. 

3 os. 

1 os. 

10 os. 

do 50 m przelatujące; 

zachowania godowe – śpiew; 

zachowania godowe – śpiew; 

żerujące na ziemi 

Źródło: Ożarowski (2009). 
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W trakcie monitoringu w okresie wiosennej wędrówki ptaków stwierdzono 
następujące gatunki kluczowe: 
1) kormoran - 3 osobniki, 
2) bąk - 1 osobnik, 
3) bocian biały - 2 osobniki, 
4) łabędź krzykliwy - 2 osobniki, 
5) świstun - maksymalnie 61 osobników, 
6) rożeniec - 4 osobniki, 
7) błotniak stawowy - 1 osobnik, 
8) bielik - 1 osobnik, 
9) kuropatwa - 4 osobniki, 
10) żuraw - maksymalnie 51 osobników, 
11) sieweczka obrożna - 8 osobników, 
12) skowronek - maksymalnie 27 osobników, 
13) lerka - maksymalnie 3 osobniki, 
14) dymówka - maksymalnie 2 osobniki, 
15) szpak - do 150 osobników. 

W trakcie wiosennej wędrówki (w marcu) zanotowano stosunkowo duże skupiska 
ptaków wędrownych: 

 22 marca stwierdzono stado przeszło 50 żurawi żerujących razem a następnie w 
grupkach rozproszonych na całym obszarze planowanej farmy, stado żerowało na 
polach wschodniej części monitorowanej powierzchni (w okolicach Ornasowa), 

 14 i 22 marca stwierdzono stado 800 grzywaczy odpoczywających na zadrzewie-
niach wzdłuż doliny Wierzycy, nie wylatywały one na obszar planowanej farmy, 

 14 marca stwierdzono stado 30 czajek żerujących na oczkach wodnych na S-E od 
Nowego Dworu (rys. 3) i około 100 sztuk przelatujących w trakcie liczenia.  

Obniżenia terenu na S-E od Nowego Dworu (rys. 3) wykorzystywane są w okresie 
wędrówki wiosennej jako miejsce regularnego żerowania ptaków wodno-błotnych 
(łabędzi, czajek i sieweczek). Zanotowano tu stada łabędzi i czajek w liczbie do 30 sztuk.  

W okresie wędrówki wiosennej jezioro zlokalizowane na południe od Nowego Dworu 
to miejsce, które skupia stada ptaków wodnych (gęsi, kaczki) a pas roślinności 
przybrzeżnej (trzcinowisko) to miejsce żerowania ptaków wróblowych. Stada ptaków 
wodnych osiągają liczebność do 80 sztuk (między innymi świstuny). Ptaki te podchodzą 
do lądowania wzdłuż dłuższej osi zbiornika, co należy uwzględnić przy lokalizacji 
wiatraków.  

14 marca zanotowano obecność przelatującego osobnika bielika. Ptaki tego 
gatunku osiągają dojrzałość płciową dopiero w wieku 3-4 lat, a po następnych 1 bądź 2 
latach są gotowe przystąpić do lęgów. Do piątego roku życia bieliki koczują w różnych 
okolicach w poszukiwaniu pokarmu. Monitoring okresu lęgowego nie potwierdził 
regularnego przebywania tego gatunku na monitorowanej powierzchni, co wskazuje, że 
nie był to osobnik lęgowy. 
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Okres lęgowy (V-VII 2009) 

W okresie lęgowym stwierdzono 87 gatunki awifauny (tab. 5). 

 

Tabela 5 Lista gatunków ptaków stwierdzonych na powierzchni w okresie lęgowym. 

Oznaczenia: 
CH - gatunek pod ochroną ścisłą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 

września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

(CH) - gatunek pod ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2237), 

CZK - gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001), 
DP - gatunki wskazane w Art. 4(1) DP i wymienione w załączniku 1 DP. 
os.- osobnik; śpiew – śpiewający; p.lęg. - para lęgowa; p.z.gn. - para z gniazdem 

Lp. Nazwa gatunku 
Status 

ochronny 
Liczebność 

Wysokość 
przelotu 

Uwagi 

1.  Perkozek 
Tachybaptus ruficollis 

CH 
1 p. lęg. - oczko na S-E od N. Dworu 

2.  Bąk 
Botaurus stellaris 

CH, DP, 
CZK 

1 p. lęg. - jezioro koło N.Dworu, pojedynczy 
osobnik pojawiał się również na 
oczkach na S-E od N. Dworu 

3.  Czapla biała 
Egretta alba 

CH 
2 os. do 150 m obserwowane 02.05. w okolicach 

jeziora koło N. Dworu  

4.  Czapla siwa  
Ardea cinerea 

(CH) 
2 os. 
2 os. 

do 150 m 
50-150 m 

żerujące na oczkach koło N. Dworu  
przelatujące 

5.  Bocian biały  
Ciconia ciconia 

CH, DP 

1 p. z gn. 
 

1 p. z gn. 
 

1 p. z gn. 
 

2 p. z gn. 
 

2 os. 

SUMA: 
5 p. lęg. 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 

na wszystkich 
wysokościach 

Ropuchy – lata w stronę oczek na S-E 
od N. Dworu  

Nowy Dwór; ptaki żerują głównie na 
wschód od miejscowości 

Dębina, ptaki żerują często na oczkach na 
S-E od N. Dworu oraz koło składowiska 

Marywil, ptaki żerują przeważnie na W 
od Węgiermucy  

transekt 1 

6.  Łabędź niemy  
Cygnus olor 

CH 

1 p. 

1 p. + 4 
młode 

1 p. 

3 p. z gn. 

2 p. 

1 p. 

24 os. 

SUMA: 
MIN 4 p. lęg 

- 

- 
 

- 

- 

- 

- 

- 

oczko koło składowiska  

para z młodymi na oczku koło 
Ornasowa (rys. 3) 

jezioro koło N. Dworu 

oczka na S-E od N.Dworu (rys. 3) 

oczka na S-E od N. Dworu 

oczko koło rzeźni 

żerujące na oczkach koło N. Dworu 

7.  Krzyżówka 
Anas platyrhynchos 

 

1 p. 

3 os. 

2 p. 

10 os. 

SUMA:  
MIN 3 p. lęg 

- 

do 50 m 

- 

50-150 m 

jezioro koło N. Dworu 

jezioro koło N. Dworu 

oczka na S-E od N. Dworu; 

nad transektem 2 
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8.  Czernica 
Aythya fuligula 

CH 
4 os. - żerujące na oczkach koło  

N. Dworu 

9.  Cyranka 
Anas querquedula 

CH 
1 p. - oczko na S-E od  

N. Dworu 

10.  Płaskonos 
Anas clypeata 

CH 
1 p. 50-150 m przelatujące nad oczkami na S-E od 

N. Dworu 

11.  Błotniak stawowy 
Circus aeruginosus 

CH, DP 
1 p. lęg. do 50 m gniazdo w obniżeniu na E od  

N. Dworu (rys. 3) 

12.  Jastrząb  
Accipiter gentilis 

CH 
1 os. do 50 m polował na składowisku i poleciał w 

stronę doliny Wierzycy 

13.  Krogulec  
Accipiter nisus CH 

1 os. z 
pokarmem 

1 os. 

powyżej 150 m 
 

do 50 m 

transekt 2 

 

koło składowiska 

14.  Myszołów  
Buteo buteo 

CH 

1 os. 
1 os. 

1 os. 

3 os. 

do 50 m 
do 50 m 

do 150 m 

do 150 m 

przelatujący nad łąkami koło N. Dworu 

przelatujący koło składowiska 

krążący nad powierzchnią 

transekt 1 

15.  Kuropatwa  
Perdix perdix  

1 os. 

3 os. 

do 50 m 

do 50 m 

droga wzdłuż Wierzycy do składowiska; 

wzdłuż transektu 2 

16.  Przepiórka 

Coturnix coturnix 
CH 

1 os. 

1 os. 

SUMA:  
MIN 2 p. lęg 

- 

- 

przy drodze Pelplin-Węgiermuca 

transekt 1 

17.  Wodnik 
Rallus aquaticus  

CH 
1 os. - żerujący w trzcinowisku nad jeziorem 

koło N. Dworu 

18.  Kokoszka 

Gallinula chloropus 
CH 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA:  
2 p. lęg 

- 

- 

oczko na S-E od N. Dworu 

oczko koło N. Dworu 

19.  Łyska 

Fulica atra 

CH 

1 p. lęg. 

5 p. lęg. 

1 dorosły +  
2 pisklęta 

SUMA: 
7 p. lęg 

- 

- 

- 

jezioro koło N. Dworu 

oczko na S-E od N. Dworu 

oczko koło składowiska odpadów 

20.  Żuraw 
Grus grus 

CH, DP 
3 os. do 150 m przelatujące w okolicy Ornasowa 

21.  Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

CH 

2 os. 
tokujące 

1 os. 

2 os. 
tokujące 

SUMA:  
2 p. lęg 

- 
 

- 

- 

oczko na S-E od N. Dworu 

 

oczko koło jeziora 

transekt 1 

22.  Czajka  

Vanellus vanellus 
CH 

2 p. lęg. 
30 os. 

do 50 m 
50-150 m 

okolice oczek na S-E od N. Dworu 

koło składowiska 

23.  Kszyk 
Gallinago gallinago 

CH 
1 os. - żerujący na oczku na S-E od N. Dworu 

24.  Kwokacz 
Tringa nebularia 

CH 
1 os. - żerujący na oczku koło jeziora 

25.  Samotnik 
Tringa ochropus 

CH 
4 os. - żerujące na oczkach na S-E od N. 

Dworu oraz na polach 
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26.  Łęczak  
Tringa glareola  

CH, CZK 
8 os. - żerujące na oczkach na S-E od N. 

Dworu 

27.  Śmieszka  

Larus ridibundus 
CH 

55 os. 

10 os. 
 

20 os. 

do 150 m 

do 150 m 
 

na różnych 
wysokościach 

żerujące na oczkach na S-E od N. Dworu 

żerujące na oczku koło składowiska, 
przylatują z oczek spod N. Dworu 

żerujące na składowisku 

28.  Mewa srebrzysta 
Larus argentatus 

(CH) 
4 os. 50-150 m. transekt 1 

29.  Rybitwa czarna 
Chlidonias niger 

CH, DP 
2 os. 50-150 m przelatujące nad oczkami na S-E od 

N. Dworu 

30.  Rybitwa rzeczna 
Sterna hirundo 

CH, 

DP 

2 os. 
tokujące 

3 os. 

2 os. 

 

SUMA:  
1 p. lęg 

do 50m 
 

do 50 m 

do 50 m 

nad oczkami na S-E od N. Dworu 
 

oczko koło składowiska 

żerujące na jeziorze koło N. Dworu 

31.  Grzywacz  

Columba palumbus 
 

40 os. 
 

5 os. 

1 p. lęg. 

do 50 m 
 

do 50 m 

do 50 m 

żerujące między jeziorem a laskiem 
koło Ropuch 

koło Ornasowa 

lasek koło Ropuch 

32.  Siniak  
Columba oenas 

CH 
3 os. do 50 m okolice lasku koło Ropuch 

33.  Gołąb miejski 
Columba livia f. urbana 

 
liczny do 150 m regularnie obserwowane między 

Pelplinem a składowiskiem 

34.  Kukułka 
Cuculus canorus CH 

1 os. 

1 samiec 

do 50 m 

- 

przelatujący w okolicach N. Dworu 

dolina Wierzycy 

35.  Jerzyk 
Apus apus CH 

około 50 os. na wszystkich 
wysokościach 

żerują nad oczkami nad S-E od N. 
Dworu i nad polami, przylatują z 
Pelplina 

36.  Zimorodek 
Alcedo atthis 

CH 
1 os. z 

pokarmem 
do 50 m lęgowy w dolinie Wierzycy 

37.  Dzięcioł duży  
Dendrocopos major 

CH 
- - lęgowy w dolinie Wierzycy 

38.  Dzęcioł zielony 
Picus viridis 

CH 
1 os. do 50 m koło N. Dworu 

39.  Skowronek  
Alauda arvensis 

CH 

12 os. śpiew. 

5 os. śpiew. 

15 os. śpiew. 
+ 2 os. z 

pokarmem 

na wszystkich 
wysokościach 

wzdłuż transektu 2 

droga wzdłuż Wierzycy do składowiska  

wzdłuż transektu 1 

40.  Dymówka 
Hirundo rustica 

CH 

kilkadziesiąt 
p. lęg. 

do 150 m gniazda w N. Dworze, Ornasowie, 
Ropuchach oraz w zabudowaniach 
rzeźni koło Pelplina, żerują nad 
każdym oczkiem wodnym 

41.  Brzegówka 
Riparia riparia 

CH 
1 os. do 50 m nad oczkami na S-E od N. Dworu 

42.  Pliszka siwa 
Motacilla alba 

CH 

4 os. 

1 p. lęg. 

3 os. 

do 50 m 

- 

do 50 m 

- 

rzeźnia koło Pelplina 

transekt 1 
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43.  Pliszka żółta 
Motacilla flava 

CH 

4 p. lęg. 

2 p. lęg. 

1 p. lęg. 

3 p. lęg. 

- 

- 

- 

- 

oczka na S-E od N. Dworu  

wzdłuż transektu 2  

oczko koło Ornasowa 

transekt 1 

44.  Świergotek łąkowy  
Anthus pratensis CH 

2 os. śpiew. 

3 os. śpiew 

na wszystkich 
wysokościach 

wzdłuż transektu 1 

wzdłuż transektu 2 

45.  Strzyżyk 
Troglodytes troglodytes 

CH 
- - lęgowy w dolinie Wierzycy 

46.  Rudzik  
Erithacus rubecula 

CH 
- - lęgowy w dolinie Wierzycy 

47.  Słowik szary 
Luscinia luscinia 

CH 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA:  
4 p.lęg. 

- 

- 

- 

- 

oczko w N. Dworze 

oczko na W od szosy 

droga wzdłuż Wierzycy do składowiska 

dolina Wierzycy 

48.  Pleszka 
Phoenicurus 
phoenicurus 

CH 
- - lęgowa w dolinie Wierzycy 

49.  Pokląskwa 
Saxicola rubetra 

CH 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA:  
2 p. lęg. 

- 

- 

łąki koło N. Dworu 

koło Ornasowa 

50.  Kos  
Turdus merula 

CH 
liczny - lęgowy w dolinie Wierzycy 

51.  Śpiewak 
Turdus philomelos 

CH 
- - lęgowy w dolinie Wierzycy 

52.  Kwiczoł  
Turdus pilaris 

CH 
2 p. lęg. - topole w N. Dworze 

53.  Rokitniczka 
Acrocephalus 
schoenobaenus CH 

4 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA:  
5 p. lęg. 

- 

- 

jezioro koło N. Dworu 

oczka na S-E od N. Dworu 

54.  Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus 

CH 

2 p. lęg. 

1 p. lęg. 

2 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA:  
7 p. lęg. 

- 

- 

- 

- 

- 

jezioro koło N. Dworu 

oczko koło rzeźni 

oczko koło składowiska  

oczko za składowiskiem  

oczko na S-E od N. Dworu 

55.  Łozówka 
Acrocephalus palustris 

CH 

1 p. lęg. 

3 p. lęg. 

2 p. lęg. 

1 p. lęg. 

3 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA: 
13 p. lęg. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

okolice jeziora koło N. Dworu 

droga wzdłuż Wierzycy do składowiska 

oczko z gniazdem błotniaka stawowego 

oczko koło składowiska 

wzdłuż transektu 2 

koło Ornasowa 

transekt 1 

obniżenie na S-E od N. Dworu 

56.  Brzęczka 
Locustella luscinioides 

CH 
3 p. lęg. - jezioro koło N. Dworu 
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57.  Strumieniówka 
Locustella fluviatilis 

CH 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA: 
2 p. lęg. 

- 

- 

dolina Wierzycy 

przy drodze Pelplin - Węgiermuca 

58.  Zaganiacz 
Hippolais icterina 

CH 
1 os. 

śpiewający 
 oczko koło składowiska  

59.  Cierniówka 
Sylvia communis 

CH 

3 p. lęg. 

4 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

2 p. lęg. 

2 p. lęg. 

2 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA:  
20 p. lęg. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

jezioro koło N. Dworu 

wzdłuż szosy do Pelplina 

oczko w N. Dworze 

oczko koło N. Dworu 

oczko koło składowiska  

oczko za składowiskiem  

przy szosie Pelplin – Węgiermuca 

łąki koło N. Dworu 

droga wzdłuż Wierzycy do składowiska 

transekt 2 

koło Ornasowa 

transekt 1 

60.  Piegża 
Sylvia curruca 

CH 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 
SUMA: 
3 p. lęg. 

- 
- 

- 

wzdłuż szosy do Pelplina 

przy szosie Pelplin – Węgiermuca 

koło oczka z gniazdem błotniaka 
stawowego 

61.  Kapturka 
Sylvia atricapilla 

CH 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA: 
4 p. lęg. 

- 

- 

- 

- 

oczko koło N. Dworu 

składowisko odpadów 

kępa drzew koło Ornasowa 

las na końcu transektu 1 

62.  Gajówka 
Sylvia borin 

CH 
1 p. lęg. - przy szosie Pelplin - Węgiermuca 

63.  Pierwiosnek 
Phylloscopus collybita 

CH 
- - lęgowy w dolinie Wierzycy 

64.  Piecuszek 
Phylloscopus trochilus CH 

- 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

- 

- 

- 

lęgowy w dolinie Wierzycy 

kępa drzew koło Ornasowa 

koło składowiska 

65.  Mysikrólik  
Regulus regulus 

CH 
liczny - lęgowy w dolinie Wierzycy oraz 

zadrzewieniach śródpolnych 

66.  Remiz 
Remiz pendulinus 

CH 
1 p. lęg. - gniazdo na krawędzi oczka koło N. 

Dworu 

67.  Modraszka  
Cyanistes caeruleus 

CH 
liczny - lęgowy w dolinie Wierzycy oraz 

zadrzewieniach śródpolnych 

68.  Bogatka  
Parus major 

CH 
liczny - lęgowy w dolinie Wierzycy 

69.  Kowalik 
Sitta europea 

CH 
- - lęgowy w dolinie Wierzycy 

70.  Pełzacz leśny 
Certhia familiaris 

CH 
- - lęgowy w dolinie Wierzycy 

71.  Gąsiorek 
Lanius collurio 

CH 
1 p. lęg. - Nowy Dwór 
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72.  Szpak  
Sturnus vulgaris  

CH 

7 os. 

 

50 os. 
 

20 os. 

150 os. 

50 os. 

1 p. lęg. 

do 50 m 
 

do 150 m 
 

do 150 m 

do 150 m 

do 150 m 

- 

przelatujące nad oczkami koło  
N. Dworu 

przelatujące między składowiskiem a 
pasem rokitnika 

koło Ornasowa 

okolice składowiska 

z Pelplina w stronę N. Dworu 

składowisko 

lęgowy w dolinie Wierzycy 

73.  Wilga 
Oriolus oriolus 

CH 
1 os. - uprawa topoli 

74.  Sójka 
Garrulus glandarius 

CH 
- - lęgowa w dolinie Wierzycy 

75.  Sroka 
Pica pica 

(CH) 

2 p. lęg. 
 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA: 
4 p. lęg. 

- 
 

- 

- 

lasek koło Ropuch oraz zakrzaczenia 
jeziora koło N. Dworu 

wysypisko odpadów 

łąki koło N. Dworu 

76.  Kawka  
Corvus monedula 

CH 
liczny na wszystkich 

wysokościach 
przelatują regularnie z Pelplina na 
składowisko  

77.  Kruk  
Corvus corax 

(CH) 

co najmniej  
3 p. lęg. 

1 os. 

4 os. 

na wszystkich 
wysokościach 

do 50 m 

do 150 m 

szczegóły w tabeli z przelotem 
wiosennym 

koło Ornasowa 

składowisko 

78.  Gawron  
Corvus frugilegus 

(CH) 
liczny na wszystkich 

wysokościach 
przelatują regularnie z Pelplina na 
składowisko 

79.  Mazurek  
Passer montanus  

CH 
liczny do 50 m Nowy Dwór 

80.  Wróbel  
Passer domesticus  

CH 
liczny do 50 m Nowy Dwór 

81.  Zięba 
Fringilla coelebs 

CH 
liczny - lęgowa w dolinie Wierzycy oraz 

zadrzewieniach śródpolnych 

82.  Szczygieł  
Carduelis carduelis CH 

1 os. 
1 p. lęg. 

do 50 m przelatujący nad obszarem 

koło Ornasowa 

83.  Makolągwa  
Carduelis cannabina 

CH 

12 os. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 os. 

SUMA: 
2 p. lęg. 

do 150 m 

- 

- 

- 

- 

łąki koło N. Dworu 

koło składowiska 

transekt 1 

84.  Dziwonia 
Carpodacus erithrinus 

CH 
1 p. lęg. - oczko koło N. Dworu  

 Potrzeszcz  
Emberiza calandra 

CH 

4 p. lęg. 

3 p. lęg. 

3 p. lęg. 

1 p. lęg. 

2 p. lęg. 

2 p. lęg. 

3 p. lęg. 

SUMA: 
18 p. lęg. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

wzdłuż transektu 2 

wzdłuż szosy do Pelplina 

od N. Dworu do składowiska 

łąki koło N. Dworu 

droga wzdłuż Wierzycy do składowiska 

koło Ornasowa 

transekt 1 
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 Trznadel  
Emberiza citrinella 

CH 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

6 p. lęg. 

2 p. lęg. 

SUMA: 
10 p. lęg. 

- 

- 

- 

- 

wzdłuż szosy Pelplin – Węgiermuca 

łąki koło N. Dworu 

droga wzdłuż Wierzycy do składowiska 

transekt 1 

 Potrzos  
Emberiza schoeniclus 

CH 

3 p. lęg. 

1 p. lęg. 

1 p. lęg. 

SUMA: 
5 p. lęg. 

- 

- 

- 

jezioro koło N. Dworu 

koło Dębiny 

oczko koło składowiska 

Źródło: Ożarowski (2009). 

 

Gatunki ptaków i ich zagęszczenia stwierdzone w trakcie prowadzenia liczeń w 
okresie lęgowymna powierzchniach MPPL: 

1. Powierzchnia wschodnia: 

 skowronek   2,5 par/10 ha; 

 pliszka żółta  0,8 pary/10 ha; 

 pliszka siwa  0,2 pary/10 ha; 

2. Powierzchnia zachodnia: 

 skowronek  1,0 pary/10 ha; 

 pliszka żółta  0,4 pary/10 ha; 

 potrzos   0,3 pary/10 ha; 

 łozówka   0,2 pary/10 ha; 

 potrzeszcz  0,1 pary/10 ha. 

 

W trakcie monitoringu okresu lęgowego stwierdzono następujące gatunki kluczowe: 
1) bąk - 1 para lęgowa, 
2) bocian biały - 10 osobników, 
3) błotniak stawowy - 2 osobniki, 
4) kuropatwa - 5 osobników, 
5) łęczak - 8 osobników, 
6) rybitwa rzeczna - prawdopodobnie 1 para lęgowa i 5 osobników, 
7) rybitwa zwyczajna - 2 osobniki, 
8) skowronek - maksymalne zagęszczenie na powierzchni MPPL = 2,5 ha/10 ha, 
9) dymówka - kilkadziesiąt par lęgowych, 
10) szpak - maksymalnie 150 osobników. 

 

Monitorowana powierzchnia charakteryzuje się w okresie lęgowym stosunkowo 
dużą różnorodnością gatunkową awifauny. Dotyczy to zwłaszcza zachodniej części 
powierzchni, gdzie wśród pól występuje dużo oczek wodnych, obniżeń zarośniętych 
roślinnością (głównie trzciną pospolitą oraz różnymi gatunkami wierzb), niewielkie 
powierzchnie lasów i jezioro.  

W okresie lęgowym obniżenia terenu na SE od Nowego Dworu wykorzystywane 
są przez liczne gatunki jako miejsce gniazdowania – do lęgów przystępują tu, między 
innymi,: łabędzie nieme, łyski, czajki oraz pliszki żółte. Tutaj zatrzymują się również i 
żerują, prawdopodobnie nielęgowe, różne gatunki kaczek, mew i ptaków 
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siewkowych. Ptaki te przemieszczają się między poszczególnymi obniżeniami 
(oczkami) zwiększając ryzyko kolizji z wiatrakami. 

Drobne ptaki wróblowe gniazdują przeważnie w niewielkich, śródpolnych 
kompleksach leśnych oraz w mocno zadrzewionej dolinie Wierzycy. Takie gatunki, 
jak skowronek, świergotek łąkowy oraz pliszka żółta umieszczają swoje gniazda na 
polach i łąkach. Skowronki osiągają tu zagęszczenia rzędu 2,5 pary/10 ha – niskie w 
porównaniu z innymi wartościami z kraju i Europy. 

Gatunki kluczowe w okresie lęgowym występują na monitorowanej powierzchni w 
niedużych liczebnościach. Jedynymi liczniej gniazdującymi gatunkami są dymówki i 
bocian biały. W przypadku bocianów monitoring nie wykazał regularnego korzystania z 
określonych żerowisk, aczkolwiek stwierdzono pewne preferencje (zob. tabela 5). 
Obserwowano przemieszczanie się tych ptaków na wysokościach powyżej 50 m między 
żerowiskami. Dymówki gniazdują w obrębie zabudowań, ale żerują niemalże nad 
każdym oczkiem. 

Z Pelplina na składowisko odpadów regularnie przemieszczają się ptaki 
krukowate (kawki i gawrony), pokonując na różnych wysokościach fragmentów 
obszaru przyszłej farmy elektrowni (rys. 3). Także jerzyki, regularnie żerują nad 
monitorowaną powierzchnią.  

Gniazdująca w jednym z obniżeń terenu para błotniaków stawowych potrafi również 
żerować w różnych częściach powierzchni. Ptaki te jednakże najczęściej poszukują 
żeru, patrolując teren na niedużych wysokościach, co eliminuje ryzyko kolizji. 

 

Miejsca koncentracji ptaków 

Miejscem skupiających licznie gatunki ptaków z rodziny krukowatych (kruki, 
gawrony, kawki) i mew (głównie mewy srebrzyste i śmieszki) jest składowisko 
odpadów komunalnych miasta Pelplin. Następujące gatunki awifauny najliczniej 
odwiedzały składowisko w okresie prowadzenia monitoringu: 

 szpaki - do 650 osobników; 

 mewy srebrzyste - do 250 sztuk; 

 gawrony - do około 90 sztuk; 

 kruki - do około 50 sztuk; 

 kawki - do około 60 sztuk. 

 

Mewy regularnie przylatują na składowisko w okresie wędrówek i zimowania z 
kierunku północnego i północno-wschodniego, zniżając wysokość lotu kilkaset metrów 
przed składowiskiem (rys. 3). Są to ptaki, które przemieszczają się prawdopodobnie 
wzdłuż Wisły w poszukiwaniu odpowiednich miejsc żerowania.  

Krukowate przylatują do składowiska na niższym pułapie (około 50-200 metrów) 
z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. Kruki regularnie żerują również 
na polach pomiędzy składowiskiem a ścianą lasu na północy i wschodzie (rys. 3) 
oraz na obszarze samego składowiska. 

W sytuacji przepłoszenia ptaków żerujących na składowisku przemieszczają się 
one kilkaset metrów na północ od składowiska, gdzie na polach przeczekują okres 
zagrożenia na składowisku (wałęsające się psy i ludzie). Dotyczy to zarówno mew 
jak i przedstawicieli krukowatych.  
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Ptaki żerujące na składowisku odlatują przeważnie w kierunku, z którego 
przybyły na składowisko. Sporadycznie notowano stada mew srebrzystych 
opuszczających składowisko i przelatujących w kierunku południowo-zachodnim. 

W okresie lęgowym śmieszki regularnie przemieszczają się pomiędzy 
składowiskiem a oczkami na SE od Nowego Dworu, pokonując tę odległość na 
różnych wysokościach.  

Na składowisku i w jego pobliżu pojawiają się duże stada (do kilkuset sztuk) 
szpaków. W poszukiwaniu pokarmu ptaki te przemieszczają się między 
składowiskiem a pasem zakrzewień bogato owocującego rokitnika.  

 

3.1.4.2. Monitoring chiropterologiczny  

Metodyka badań 

W okresie od marca do połowy listopada 2009 przeprowadzono 24 kontrole 
powierzchni, na której planowana jest budowa farmy wiatrowej (tab. 6).  

Sygnały echolokacyjne nietoperzy rejestrowano z zastosowaniem detektora 
ultradźwięków Pettersson D-230, pracującego w systemie frequency division oraz 
rejestratora audio SONY MiniDisk, a następnie przegrywano w czasie rzeczywistym 
do komputera osobistego i digitalizowano za pomocą programu bioakustycznego 
BatSound 3.3 (Pettersson Elektronik AB, Szwecja) do plików formatu WAV. Gatunki 
rozpoznawano w oparciu o analizę spektralną struktury i parametrów (częstotliwości, 
długości pulsów, długości odstępów, tempa emisji, rytmu) zarejestrowanych 
sygnałów, również korzystając z programu BatSound 3.3.  

Pierwszą kontrolę poświęcono na rozpoznanie terenu oraz wyznaczenie transektów 
detektorowych, podczas dwunastu kontroli prowadzono rejestrację aktywności 
nietoperzy na wszystkich transektach w okresie do 4 godzin po zachodzie słońca, zaś 
podczas dziewięciu kontroli prowadzono rejestrację całonocną – dwukrotne przejście 
wszystkich transektów (rano i wieczorem) oraz, pomiędzy nimi, rejestrację punktową w 
miejscach wybranych turbin wiatrowych (tab. 6). Podczas dwóch kontroli listopadowych i 
jednej wiosennej rejestrację prowadzono przez 2 godziny po zachodzie Słońca.  

Transekty detektorowe rozmieszczono równomiernie na terenie całej powierzchni 
(rys. 4), wyznaczając je w taki sposób, aby przechodziły również w pobliżu struktur 
krajobrazowych potencjalnie ważnych dla nietoperzy (doliny rzeczne, starorzecza, 
skraje lasu, zadrzewienia liniowe, zabudowania – Limpens i Kapteyn 1991, Vaughan 
i in. 1997, Downs i Racey 2006). Nasłuchy na transektach zajmowały każdorazowo 
125 minut (250 minut podczas nasłuchów całonocnych – z dwiema turami), zaś przy 
każdej z turbin (od 3 do 6 punktów podczas każdej kontroli całonocnej) 5 minut, co 
dało łącznie 4335 minut nagrań (por. tab. 6).  

W lipcu i na początku sierpnia skontrolowano również potencjalne miejsca 
schronień letnich (budynki) na obszarze planowanej farmy wiatrowej (wsie Nowy 
Dwór, Dębina, Hilarowo), na terenie przyległym do farmy (wsie Rajkowy, Ornasowo, 
Ropuchy, Marywil) oraz kościół w Pelplinie.  

Poszukiwanie kolonii letnich w miejscowościach prowadzono w oparciu o 
obserwacje porannego rojenia (swarming) powracających nietoperzy wokół otworów 
wlotowych do kryjówek dziennych. Kontroli nie prowadzono podczas deszczu czy 
porywistego wiatru. 
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Tabela 6 Terminy, lokalizacja i warunki meteorologiczne podczas kontroli 
powierzchni  

Lp. Data 
Czas 

trwania 
kontroli 

Temperatura 
powietrza 

Wiatr 
[1-5] 

Kolejność 
kontroli 

transektów 

Lokalizacje turbin 
objęte 

nasłuchami 
punktowymi 

1. 28.03.09. 2 h 2°C 2 
[rozpoznanie 

terenu] 
-------- 

2. 05.04.09. 4 h 4°C 3 7 » 1 -------- 

3. 11.04.09. 4 h 3°C 2 1 » 7 -------- 

4. 18.04.09 4 h 2°C 3 7 » 1 -------- 

5. 24.04.09. 4 h 3°C 2 1 » 7 -------- 

6. 01.05.09. całonocne 
4°C 
3°C 

2 
3 

7 » 1 
1 » 7 

37, 38 

7. 05.06.09. całonocne 
6°C 
4°C 

2 
2 

1 » 7 
7 » 1 

15, 24, 25 

8. 19.06.09. całonocne 
12°C 
10°C 

2 
3 

7 » 1 
1 » 7 

18, 22, 23 

9. 26.06.09. całonocne 
16°C 
14°C 

3 
2 

1 » 7 
7 » 1 

8, 12, 13 

10. 

12.07.09. 
Dodatkowo 

sprawdzenie 
potencjalnych 

kryjówek  
w okolicach 

całonocna 

20°C 
14°C 

1 
1 

7 » 1 
1 » 7 

29,30,33,9,10 

11. 

01.08.09. 
Dodatkowo 

sprawdzenie 
potencjalnych 

kryjówek  
na obszarze 
powierzchni 

całonocne 

17°C 
18°C 

1 
2 

1 » 7 
7 » 1 

31,34, 35,32,2,14 

12. 07.08.09. całonocne 
18°C 
16°C 

1 
2 

7 » 1 
1 » 7 

40,41,42,27,28,19 

13. 13.08.09. 4 h 19°C 2 1 » 7 ---------- 

14. 21.08.09. 4 h 19°C 1 7 » 1 ---------- 

15. 04.09.09. całonocne 
18°C 
16°C 

2 
1 

7 » 1 
1 » 7 

39,36,3,4,7,20,26 

16. 15.09.09. 4 h 17°C 2 1 » 7 --------- 

17. 18.09.09. całonocne 
16°C 2 

3 
7 » 1 
1 » 7 

1,5,6,16,17,21,37 

18. 28.09.09. 4 h 12°C 2 1 » 7 --------- 

19. 01.10.09. 4 h 10°C 3 7 » 1 --------- 

20. 10.10.09. 4 h 13°C 1 1 » 7 --------- 

21. 15.10.09. 4 h 9°C 3 7 » 1 --------- 

22. 23.10.09. 4 h 10°C 3 1 » 7 --------- 

23. 03.11.09. 2 h 8°C 2 7 » 1 --------- 

24 14.11.09. 2 h 6°C 1 1 » 7 --------- 

Źródło: Ciechanowski, Myślak (2009). 
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Wyniki obserwacji 

Łącznie na terenie planowanej farmy wiatrowej zarejestrowano 534 przeloty 
nietoperzy, należących do 4 gatunków: borowca wielkiego Nyctalus noctula (238 
przelotów, 44,6%), mroczka późnego Eptesicus serotinus (60 przelotów, 11,2%), 
karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus (204 przeloty, 38,2%) i karlika większego 
Pipistrellus nathusii (10 przelotów, 1,9%). Zaledwie 22 sekwencji sygnałów 
echolokacyjnych (4,1%) nie udało się oznaczyć do gatunku. Wszystkie stwierdzone 
gatunki są objęte ścisłą ochroną, zapisami Konwencji Berneńskiej (załącznik III – 
karlik malutki, załącznik II – pozostałe gatunki), Konwencji Bońskiej, Załącznikiem IV 
Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej oraz ratyfikowanym przez Polskę 
Porozumieniem o Ochronie Nietoperzy w Europie (EUROBATS). Na powierzchni nie 
odnotowano jednak występowania gatunków rzadkich, czy zagrożonych w skali 
Polski lub Europy. Są to najpospolitsze nietoperze pojezierzy i pobrzeży północnej 
części kraju. Najliczniejszy w Pelplinie okazał się borowiec wielki, gatunek 
odbywający długodystansowe migracje i uważany za najsilniej narażony na kolizje z 
turbinami wiatrowymi. Towarzyszył mu niemal równie liczny karlik malutki, gatunek 
uważany za częściowo osiadły i także dość często odnotowywany wśród ofiar kolizji 
z wiatrakami. Drugi z długodystansowych migrantów, karlik większy, wykazujący 
wysoką śmiertelność na farmach wiatrowych, okazał się w Pelplinie najrzadszym i 
najmniej licznym nietoperzem. Ostatni gatunek, mroczek późny, uważany za takson 
ściśle osiadły, należy do nietoperzy o umiarkowanym lub wręcz niewielkim 
zagrożeniu kolizjami z turbinami wiatrowymi (por. Rodrigues i in. 2008). 

Największa śmiertelność nietoperzy na farmach wiatrowych jest notowana w 
okresie wędrówek sezonowych. Na powierzchni w Pelplinie nie stwierdzono 
jakiejkolwiek aktywności nietoperzy przez cały okres migracji wiosennej, zarówno w 
porze wieczornej (rys. 5), porannej (rys. 6), a nawet w środkowej części nocy (tab. 7). 
Pierwsze nietoperze pojawiają się na badanym terenie dopiero na początku czerwca, 
kiedy w Polsce formują się już kolonie rozrodcze wszystkich gatunków, lub wręcz 
ciężarne samice przebywają od dłuższego czasu w takich koloniach. Maksymalne 
natężenie aktywności nietoperzy w Pelplinie przypada na okres karmienia młodych i 
ich pierwszych lotów, tj. na połowę lipca. W okresie tym zagrożenie śmiertelnością 
nietoperzy w związku z kolizjami na farmach wiatrowych jest relatywnie niewielkie 
(Dürr 2007). należy jednak pamiętać, że wysoki poziom aktywności i dominacja 
gatunku uważanego za wysoce kolizyjny, może istotnie zwiększać to ryzyko. 
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Rys. 5 Sezonowe zmiany aktywności nietoperzy na badanej powierzchni w okresie 
od wiosny do jesieni, w oparciu o nasłuchy na transektach liniowych w ciągu 
pierwszych 4 godzin po zachodzie słońca 
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Rys. 6 Sezonowe zmiany aktywności nietoperzy na badanej powierzchni w oparciu 
o nasłuchy całonocne – na transektach o zmierzchu i nad ranem oraz w 
środkowej części nocy, w miejscach planowanej lokalizacji wybranych turbin 
wiatrowych 
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Na terenie badanej powierzchni, w godzinach wieczornych zaznacza się jesienna 
migracja borowca wielkiego, co przejawia się w postaci wyraźnego szczytu 
aktywności tego gatunku w połowie września i prawdopodobie drugiego, słabiej 
wyrażonego, na przełomie wrzesnia i października (rys. 5). W okresie tym notowana 
jest zwykle największa śmiertelność wędrownych gatunków nietoperzy na farmach 
wiatrowych (Cryan i Brown 2007, Durr 2007, Rodrigues i in. 2008).. W Pelplinie nie 
zaobserwowano natomiast niemal w ogóle wędrówki drugiego długodystansowego 
migranta – karlika większego. W drugiej połowie września aktywność wszystkich 
gatunków nietoperzy jest już znacząco niższa, a do początku listopada spada niemal 
do zera. Indeks aktywności na transektach liniowych w skali Dürra (2007) w okresie 
od połowy czerwca do połowy października osiąga wartości wysokie (powyżej 3,6 
przelotu na godzinę), zaś w ciągu 12 nocy – bardzo wysokie (do 19,2 przelotu na 
godzinę dnia 15.09.2009, rys. 7). Należy jednak pamiętać, że skala ta – coraz 
częściej stosowana przy ocenie ryzyka śmiertelności nietoperzy na terenie 
planowanych zespołów elektrowni wiatrowych – została opracowana dla niemieckiej 
Meklemburgii; tymczasem w krajobrazie rolniczo-leśnym północnej Polski są to 
wartości regularnie notowane na wielu powierzchniach (M. Ciechanowski, dane 
niepublikowane).. 
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Rys. 7 Sezonowe zmiany wskaźnika aktywności nietoperzy na transektach liniowych 
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Tabela 7 Aktywność nietoperzy w środkowej części nocy, podczas nasłuchów  
w miejscach planowanej lokalizacji wybranych turbin wiatrowych 

Data Nr turbiny 

Gatunek 

Razem Eptesicus 
serotinus 

Nyctalus 
noctula 

Pipistrellus 
pipistrellus 

01.05.09. 37 - - - 0 

01.05.09. 38 - - - 0 

01.05.09. 37 - - - 0 

05.06.09. 15 - - - 0 

05.06.09. 24 - 3 - 3 

05.06.09. 25 - - - 0 

19.06.09. 18 - - - 0 

19.06.09. 22 - - - 0 

19.06.09. 23 - - - 0 

26.06.09. 8 8 4 - 12 

26.06.09. 12 - 2 - 2 

26.06.09. 13 - - 4 4 

12.07.09 29 - 1 - 1 

12.07.09 30 - 2 - 2 

12.07.09 33 - - - 0 

12.07.09 9 - - - 0 

12.07.09 10 - - 2 2 

01.08.09 31 - - - 0 

01.08.09 34 - - - 0 

01.08.09 35 - - - 0 

01.08.09 32 - 2 - 2 

01.08.09 2 - - - 0 

01.08.09 14 - 2 - 2 

07.08.09 40 - - - 0 

07.08.09 41 - - 5 5 

07.08.09 42 - - 3 3 

07.08.09 28 - - - 0 

07.08.09 19 - 2 1 3 

07.08.09 27 - 3 - 3 

04.09.09 39 - - - 0 

04.09.09 36 - - - 0 

04.09.09 3 - - - 0 

04.09.09 4 - - - 0 

04.09.09 7 - - - 0 

04.09.09 20 - - - 0 

04.09.09 26 - - - 0 

18.09.09 1 - - - 0 

18.09.09 5 - - - 0 

18.09.09 6 - - - 0 

18.09.09 16 - - - 0 

18.09.09 17 - - - 0 

18.09.09 21 - - - 0 

Razem: 8 21 15 44 

Źródło: Ciechanowski, Myślak (2009). 
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Największą aktywność nietoperzy rejestrowano na transekcie 3, przebiegającym 
w sąsiedztwie planowanej turbiny 32, oraz na transekcie 4, położonym w sąsiedztwie 
turbin 13 i 9 (rys. 8, tab. 8), a więc przylegających z obu stron do, częściowo 
zalesionego, korytarza ekologicznego doliny rzeki Wierzycy. Natomiast w sąsiedztwie 
drugiego potencjalnego korytarza – rzeki Węgiermucy – przeciętna aktywność 
nietoperzy była relatywnie niewielka. W czasie nasłuchów w środkowej części nocy, 
nieliczne przeloty nietoperzy zarejestrowano jedynie w punktach 8, 10, 12, 13, 14, 
19, 24, 27, 29, 30, 32, 41 i 42 (tab. 8). 
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Rys. 8 Natężenie aktywności nietoperzy na poszczególnych transektach 

 

Jedynie w Ornasowie stwierdzono miejsce, gdzie prawdopodobnie znajduje się 
kolonia rozrodcza karlików malutkich w budynku (budynkach), na co wskazywało 
intensywne rojenie powracających osobników tego gatunku w godzinach porannych. 
W pozostałych kontrolowanych zabudowanych nie stwierdzono obecności letnich 
kolonii nietoperzy. 

 

 



 

 

Tabela 8 Wyniki rejestracji aktywności nietoperzy na transektach liniowych.  

W sytuacji, gdy wykonywano całonocne nagrania, wyniki podane są w dwóch turach nagrań -  pierwsza tura/druga tura. 

Data Nr powierzchni,         
czas trwania         

nagrań 
Gatunek 

1 
15 min 

2 
20 min 

3 
15 min 

4 
20 min 

5 
20 min 

6 
20 min 

7 
15 min 

Odcinek Odcinek Odcinek Odcinek Odcinek Odcinek Odcinek 

A B A B A B C A B A B C A B C A B 

28.03.09 -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

05.04.09. -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

11.04.09. -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

18.04.09. -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

24.04.09. -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

01.05.09. -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

05.06.09. Nyctalus noctula ---- ---- 2/1 ---- 1 0/2 ---- 1/2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 0/1 

 Eptesicus serotinus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 0/1 ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- 

19.06.09. Nyctalus noctula ---- ---- 1/1 1 1 2/1 1 0/1 1 ---- ---- ---- 1 ---- ---- 1 0/2 

 Eptesicus serotinus ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 2 2/3 ---- ---- ---- ---- 3/2 ---- ---- ---- 

26.06.09. Nyctalus noctula ---- ---- 1/2 1/3 1 ---- ---- 4/3 1 ---- 0/1 ---- 0/2 ---- ---- 0/3 ---- 

 Eptesicus serotinus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 2 ---- ---- ---- ---- 0/7 ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- 

12.07.09. Eptesicus serotinus  ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0/3 ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- 0/1 3/2 ---- ---- 2 ---- 3/5 2/6 0/2 ---- ---- ---- 3/4 1 ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- 1 ---- 3 3/1 1/2 3/2 2 ---- 3 2/3 2 ---- ---- ---- 2 ---- 

 nieoznaczony ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- 2 ---- ---- ---- 

01.08.09 Eptesicus serotinus ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- 2 ---- 2/2 ---- 3 4/2 2 ---- 2 ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- 2/4 ---- ---- ---- ---- 4 6 ---- ---- ---- ---- ---- 2/3 ---- ---- 

07.08.09 Eptesicus serotinus ---- ---- ---- ---- 3/2 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- 2 ---- ---- 4 ---- 2/3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- 2/4 ---- ---- ---- 6/3 ---- ---- 4/2 2 ---- ---- 3/4 ---- ---- 

 Pipistrellus nathusii ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2/3 ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- 

 nieoznaczony ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0/3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

13.08.09. Eptesicus serotinus ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 2 ---- ---- ---- ---- ---- 



 

 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- 2 ---- 2 ---- 4 5 ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- 

21.08.09. Eptesicus serotinus ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- 2 ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- 

 Pipistrellus nathusii ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 nieoznaczony ---- ---- 2 ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- 

04.09.09. Eptesicus serotinus ---- ---- ---- 0/3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- 2 ---- 2 4/2 ---- ---- 3/5 ---- 3 /4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- 3/2 ---- ---- ---- ---- ---- 5/3 ---- ---- ---- ---- 3/4 ---- ---- ---- 

 Pipistrellus nathusii ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 nieoznaczony ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

15.09.09. Eptesicus serotinus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- 3 ---- 4 5 ---- 3 ---- 4 ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- 6 2 ---- ---- 

 nieoznaczony ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

18.09.09. Nyctalus noctula ---- ---- ---- ---- 3 0/4 ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4/6 3 ---- ---- 

28.09.09. Nyctalus noctula ---- 3 ---- 2 3 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- 

01.10.09. Nyctalus noctula 3 ---- ---- 3 2 ---- 1 ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- 

 nieoznaczony ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- 

10.10.09. Eptesicus serotinus ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- 

 Nyctalus noctula ---- ---- ---- 2 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- 4 1 ---- ---- 

15.10.09. Nyctalus noctula ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 2 ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

23.10.09. Nyctalus noctula ---- ---- ---- ---- ---- 3 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 

03.11.09. Pipistrellus pipistrellus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- 

14.11.09. ------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Źródło: Ciechanowski, Myślak (2009). 
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3.1.5. Procesy przyrodnicze i powiązania przyrodnicze obszaru planu z 
otoczeniem 

Spośród procesów przyrodniczych najistotniejsze znaczenie w aspekcie 
zagospodarowania przestrzennego terenu mają procesy geodynamiczne6, 
hydrologiczne i ekologiczne.  

Z procesów geodynamicznych na obszarze „Planu…”, w obrębie zboczy 
wysoczyzny (głównie w południowej części obszaru) i dolin rzecznych możliwe jest 
występowanie erozji wodnej oraz okresowo, przy braku pokrywy roślinnej i opadów 
atmosferycznych erozja wietrzna. 

W korycie rzeki Wierzycy występuje erozja boczna i denna. 

Procesy hydrologiczne reprezentowane są przede wszystkim przez 
powierzchniowy, w tym rzeczny spływ wody oraz przez infiltrację wód opadowych do 
gruntu. 

Dominacja rolniczego użytkowania ziemi i w konsekwencji relatywnie uboga 
struktura ekologiczna sprawiają, że procesy ekologiczne mają na obszarze „Planu…” 
umiarkowane znaczenie. Istotna jest sukcesja roślinności. Na niewielkich 
fragmentach dawnych terenów rolnych i na nieużytkach obserwowana jest sukcesja 
roślinności ruderalnej, krzewów i sporadycznie drzew.  

 

Powiązania przyrodnicze 

Powiązania przyrodnicze na obszarze „Planu…” realizowane są przede 
wszystkim przez powierzchniowy i podziemny spływ wody. Woda jest głównym 
nośnikiem materii, a tym samym migracji pierwiastków chemicznych w środowisku. 
Na obszarze „Planu…” znaczny udział mają obszary bezodpływowe chłonne i 
ewapotranspiracyjne. Większa część obszaru „Planu…” wyłączona jest z odpływu 
powierzchniowego, z pozostałego obszaru woda odprowadzana jest poprzez cieki i 
rowy melioracyjne do rzek Wierzycy i Węgiermucy. 

Istota powiązań atmosferycznych polega na transformacji właściwości powietrza 
pod względem fizycznym (temperatura, wilgotność) i chemicznym (skład powietrza, 
wiatr jako nośnik pierwiastków chemicznych) w zależności od przepływu nad 
określonymi obszarami. Wobec przewagi wiatrów z sektora zachodniego w rejonie 
obszaru „Planu…” są to głównie powiązania zachód - wschód. Na zachód od 
obszaru „Planu...” znajdują się tereny leśne (rys.1), co sprzyja czystości 
napływających mas powietrza. W przypadku wystąpienia wiatrów z kierunku 
południowego i południowo-wschodniego może nastąpić napływ zanieczyszczeń z 
miasta Pelplina.  

Powiązania ekologiczne (migracje roślin i zwierząt) stymuluje przede wszystkim 
osnowa ekologiczna danego obszaru. Osnowę ekologiczną tworzy system terenów 
przyrodniczo aktywnych, płatów i korytarzy ekologicznych, przenikających dany 
obszar, w analizowanym przypadku rolniczo-osadniczy, umożliwiających 
przyrodnicze powiązania funkcjonalne w płaszczyźnie horyzontalnej. Istnienie 
osnowy ekologicznej warunkuje utrzymanie względnej równowagi ekologicznej 
środowiska przyrodniczego, wzbogaca jego strukturę materialno-funkcjonalną i 
urozmaica krajobraz w sensie fizjonomicznym.  

                                            
6
 Zjawiska zachodzące w podłożu gruntowym i przekształcające jego pierwotną powierzchnię oraz 
właściwości, wywołane czynnikami naturalnymi i sztucznymi (Racinowski 1987). 
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Osnowę ekologiczną obszaru „Planu…” tworzą: 

 korytarz ekologiczny rangi regionalnej doliny rzeki Wierzycy z kompleksami 
leśnymi w otoczeniu; 

 korytarz ekologiczny rangi subregionalnej doliny rzeki Węgiermucy z kompleksami 
łąk i niewielkimi kompleksami lasów liściastych;  

 lokalne płaty ekologiczne, jak drobne kompleksy leśne, zadrzewienia oraz 
ekosystemy terenów hydrogenicznych. 

Obszar „Planu…” jest rozczłonkowany ekologicznie przez sieć dróg północ-
południe (autostrada A1, droga wojewódzka nr 230, droga powiatowa Pelplin-
Klonówka) i linię kolejową nr 131 wzdłuż południowo-wschodniej granicy obszaru 
oraz wschód-zachód (droga wojewódzka nr 229).  

Autostrada A1 ma charakter bariery ekologicznej dla zwierząt naziemnych.  

 

3.2. Diagnoza stanu antropizacji środowiska przyrodniczego  

Główne przejawy antropizacji środowiska przyrodniczego obszaru „Planu…” i 
jego otoczenia to: 

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

 bezpośrednie sąsiedztwo od południa miasta Pelplina (koncentracja 
zainwestowania o zróżnicowanej uciążliwości dla środowiska);  

 osadnictwo wiejskie (wsie: Nowy Dwór, Rajkowy, Ornasowo, Marywil, Ropuchy), 
w tym obiekty gospodarcze i usługowe – źródła emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery, ścieków komunalnych i gospodarczych oraz odpadów komunalnych i 
gospodarczych; 

 obiekty przemysłowe, rzemieślnicze itp., jak zakład produkcyjny „De Graaf” 
(producent orzeszków ziemnych) w południowo-wschodniej części obszaru 
„Planu…” oraz zakład mięsny „Rzeźnictwo Michta” w południowej części obszaru 
„Planu...” – źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków komunalnych i 
gospodarczych oraz odpadów komunalnych i gospodarczych; 

 baza produkcyjno-hodowlana PGR Hilarowo – należąca do Agencji Rolnej 
(przeznaczona do likwidacji); 

 stacja uzdatniania wody >Pelplin< i punkty poboru wody w południowej części 
obszaru „Planu…”; 

 stacja telefonii komórkowej w południowej części obszaru „Planu…” w obrębie wsi 
Ropuchy (Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. w Warszawie); 

 składowisko odpadów komunalnych w północnej części obszaru „Planu…”; 

 autostrada A1 przebiegająca przez zachodnią część obszaru „Planu…”, drogi 
wojewódzkie nr 229 (Pelplin-Jabłonowo) i 230 (Tczew-Pelplin), droga powiatowa 
Pelplin-Klonówka oraz drogi gminne, przebiegające przez obszar „Planu…” 
(komunikacja samochodowa jako źródło emisji zanieczyszczeń atmosfery i 
hałasu); 

 linia kolejowa nr 131 wzdłuż południowo-wschodniej granicy obszaru „Planu…”; 

 napowietrzne linie energetyczne, w tym wysokiego napięcia 220 kV; 
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 infrastruktura techniczna gazociągu wysokiego ciśnienia (przebiega z 
południowego-wschodu na północny-zachód przez obszar „Planu…”). 

W regionalnym otoczeniu obszaru „Planu…” koncentracja antropogenicznych 
przekształceń środowiska przyrodniczego ma miejsce w miastach: Starogard 
Gdański (odległość ok. 5 km na zachód), Gniew (odległość ok. 12 km na południowy-
wschód) i Tczew (odległość ok. 15 km na północny-wschód) (rys. 1). 

 

Warunki aerosanitarne  

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru „Planu…” to: 

 paleniska domowe, źródła ciepła i emisja technologiczna z obiektów usługowych i 
gospodarczych na obszarze „Planu...” i w jego otoczeniu; 

 emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z dróg; 

 emisja niezorganizowana pyłu z terenów pozbawionych roślinności i z terenów o 
utwardzonej nawierzchni, głównie komunikacyjnych oraz z teren składowiska 
odpadów; 

 napływ zanieczyszczeń z otoczenia obszaru „Planu…”, głównie z Pelplina.  

Największym źródłem zanieczyszczeń atmosfery na terenie Pelplina, 
położonym w bliskim otoczeniu obszaru „Planu…” (na południowy-wschód), była 
Cukrownia „Pelplin” S.A. Począwszy od 1990 r. Wojewoda Gdański (od 1999 r. 
Pomorski) prowadzi „Listę wojewódzką” zakładów szczególnie oddziaływujących na 
środowisko. Lista ta jest corocznie weryfikowana przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. Na liście tej do 1999 r. znajdowała się Cukrownia 
„Pelplin” S.A. ze względu na zanieczyszczenie atmosfery, uciążliwość odorową, ilość 
i charakter ścieków technologicznych, uciążliwości akustyczne oraz ilości i charakter 
odpadów. Aktualnie zakład nie funkcjonuje jako cukrownia.  

Ponadto na terenie gminy i w mieście Pelplin istnieje szereg mniejszych 
obiektów przemysłowych i komunalnych stanowiących źródła emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery. 

Wg „Programu…” (2008) wielkość całkowitej, rzeczywistej emisji ze wszystkich 
źródeł punktowych na obszarze gminy Pelplin w 2006 r. wynosiła: 

 SO2 – 233,5 t/rok; 

 NO2 – 48,6 t/rok; 

 Pyły – 287,6 t/rok; 

 CO – 1361,2 t/rok. 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń na obszarze „Planu…” jest komunikacja 
samochodowa. Przez obszar przebiega autostrada A1, drogi wojewódzkie nr 230 i 
229, droga powiatowa Pelplin-Klonówka i drogi gminne. W sąsiedztwie obszaru 
„Planu…” znajduje się droga krajowa nr 1 (ok. 2 km w kierunku wschodnim).  

Wg generalnego pomiaru ruchu w 2000 r. średni dobowy ruch pojazdów 
samochodowych ogółem wyniósł7: 

 droga wojewódzka nr 229 na odcinku Jabłowo - Pelplin gr. miasta - 2338 
pojazdów i Pelplin gr. miasta - Rudno - 2961 pojazdów; 

                                            
7
  Ruch drogowy 2000, 2001, BP-BdiM „Transprojekt Warszawa”, Warszawa. 
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 droga wojewódzka nr 230 na odcinku Wielogłowy - Pelplin granica miasta - 927 
pojazdów Pelplin gr. miasta - Cierzpice - 784 pojazdów. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru „Planu...”, wzdłuż jego południowo-
wschodniej granicy, przebiega magistrala kolejowa Śląsk – porty ze stacją Pelplin 
(linia dwutorowa zelektryfikowana).  

Motoryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery mogą powodować niekorzystne 
zmiany wartości produkcyjnej gleb i wpływać niekorzystnie na roślinność przydrożną 
(drzewa, krzewy i roślinność zielną) oraz na zdrowie mieszkających w otoczeniu dróg 
ludzi. To negatywne oddziaływanie spowodowane jest emisją spalin, zawierających 
m.in. metale ciężkie, dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pył. Motoryzacyjne 
zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi osłabienie 
fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji i oddychaniu, 
przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie wzrostu 
oraz zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki (Łukasiewicz, 1995). 

 

Na obszarze „Planu…” i w jego otoczeniu nie są prowadzone badania stanu 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

Ogółem roczna ocena jakości środowiska w województwie pomorskim za 2007 i 
2008 r. w strefie kwidzyńsko-tczewskiej (do której zaliczony jest obszar powiatu 
tczewskiego, w tym gmina Pelplin) prezentuje się następująco:  

 klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony 
zdrowia – klasy A dla poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy, poza: 

 PM10 – klasa C (niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 stacja POLPHARMY 
w Starogardzie Gdańskim); 

 NO2 – klasa B (2007 r.) poziom stężeń mieścił się pomiędzy poziomem 
dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines 
tolerancji (stacja SANEPID w Tczewie), w 2008 r. klasa A;  

 zagrożone jest osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu z terminem 
jego osiągnięcia w 2013 r. (stacja WIOŚ w Tczewie);  

 O3 – zachowane są poziomy docelowe dla ozonu założone do osiągnięcia w 
roku 2010 w całym województwie pomorskim i zagrożone są poziomy celów 
długoterminowych dla ozonu ustalonych na rok 2020.  

 klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony 
roślin – klasa A i zagrożone poziomy celów długoterminowych dla ozonu 
ustalonych na rok 2020. 

Hałas 

Na obszarze „Planu…” i w jego otoczeniu źródłami uciążliwości akustycznej są: 

 ruch kołowy na głównych drogach przebiegających przez obszar „Planu…”, tj.: 
autostrada A1, drogi wojewódzkie nr 230 i 229, w mniejszym stopniu droga 
powiatowa Pelplin-Klonówka i drogi gminne;  

 linia kolejowa nr 131 – magistralna, przebiegająca wzdłuż fragmentu południowo-
wschodniej granicy obszaru „Planu…”, charakteryzująca się dużym natężeniem 
przejazdów pociągów osobowych i towarowych; 

 obiekty produkcyjno-usługowe stwarzające uciążliwości o charakterze lokalnym;  
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 wolnostojące, nie posiadające zabezpieczeń akustycznych maszyny i urządzenia, 
w przypadku których emisja hałasu ma znaczenie lokalne. 

Na obszarze „Planu…” i w jego otoczeniu nie prowadzono dotychczas 
pomiarów dokumentujących poziom natężenia hałasu.  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje rozporządzenie ministra 
środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (dz. U. Nr 120 poz. 826 z dnia 5.07.2007 r.). 
Rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, w zależności 
od przeznaczenia terenu, wyrażone wskaźnikami hałasu Ldwn, Ln (mają zastosowanie 
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem) oraz 
Laeq d i Laeq n (mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 
środowiska, w odniesieniu do jednej doby)8. 

W zależności od rodzaju zagospodarowania terenu w rejonie obszaru 
planowanego przedsięwzięcia obowiązują następujące dopuszczalne poziomy 
hałasu powodowanego przez drogi lub linie kolejowe: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży9, terenów domów 

opieki społecznej i szpitali w miastach - w porze dziennej 55 db i w porze nocnej 
50 db; 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych2, terenów 
mieszkaniowo-usługowych - w porze dziennej 60 db i w porze nocnej 50 db; 

Dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu (z wyjątkiem 
hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz 
linie energetyczne) dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów 
opieki społecznej i szpitali w miastach - w porze dziennej 50 db i w porze nocnej 
40 db; 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów 
mieszkaniowo-usługowych - w porze dziennej 55 db i w porze nocnej 45 db. 

Ze względu na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich 
ruchu można przyjąć, że na terenie obszaru „Planu...” utrzymywać się będzie 
tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z komunikacją samochodową w 
związku z oddaniem do użytku autostrady A1. Uciążliwość akustyczna autostrady 
A1, w rejonach przebiegu w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jest ograniczona 
przez ekrany akustyczne. 

Obecnie na ukończeniu jest budowa (przewidziane otwarcie w 2010 r.) 
obwodnicy miasta Pelplina, której przebieg nawiązuje do granicy miasta (częściowo 
w granicach obszaru „Planu…”). Obwodnica, o długości 4 km, będzie posiadała dwa 
obiekty mostowe. Celem budowy jest poprawa dojazdu z drogi krajowej nr 1 do 

                                            
8
 Wartości wskaźników długookresowych LDWN, LN oraz wskaźników LAeq D i LAeq N (równoważny 
poziom dźwięku w porze dnia i porze nocy) są takie same w poszczególnych kategoriach 
zagospodarowania). 

9
 Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w 
porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy (LAEQ N). 
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autostrady A1 z ominięciem miasta. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost 
natężenia ruchu wzdłuż południowo-wschodniej granicy obszaru „Planu…”.  

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Przez obszar „Planu…” przebiega linia wysokiego napięcia 220kV, stanowiąca 
istotne źródło promieniowania elektromagnetycznego. W południowej części obszaru 
„Planu...” znajduje się stacja telefonii komórkowej (Polska Telefonia Komórkowa 
Centertel Sp. z o.o. w Warszawie), będąca źródłem promieniowania 
niejonizującego10.  

Zasięg stref o ograniczeniach inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wymaga rozpoznania pomiarowego, a zasady ich wykonywania określają 
odpowiednie przepisy szczegółowe (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych pomiarów, Dz. U. Nr 
192, poz. 1883).  

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. „pomiary przeprowadza się w szczególności w tych miejscach, 
w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono 
występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów 
dopuszczalnych”. 

Wg „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin” (2008) na terenie 
gminy nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych oraz dotyczących 
oddziaływania promieniowania na środowisko, a w szczególności na zdrowie 
mieszkańców. Niemniej, można przypuszczać, że aktualnie w miejscach dostępnych 
dla ludności nie występują na terenie gminy pola elektromagnetyczne o natężeniach 
wyższych od dopuszczalnych. 

 

Stan zanieczyszczenia wody i przekształcenia jej obiegu11 

Stan czystości wód powierzchniowych  

Na obszarze „Planu...” wody powierzchniowe reprezentuje rzeka Wierzyca oraz 
jej dopływ Węgiermuca, niewielkie jezioro na południe od Nowego Dworu, znaczna 
liczba „oczek” wodnych oraz rowy melioracyjne i podmokłości.  

Jakość wód obu rzek badana była ostatnio w ramach monitoringu regionalnego 
(dorzecza Wierzycy) przez WIOŚ w Gdańsku w 2005 r. w następujących punktach 
kontrolnych: 

 Węgiermuca, ujście do Wierzycy; 

 Wierzyca poniżej Pelplina, w Stockim Młynie. 

Wody Wierzycy w 2005 r. były zadowalającej jakości - III klasa, jedynie w 
Sarnowych (43 km od północno-zachodniej granicy gminy) ich jakość odpowiadała IV 
klasie. Charakteryzowały się one wysokim natlenieniem (70-80%), niskim poziomem 
rozpuszczonych substancji mineralnych, fosforu, związków azotu, fluorków, metali i 
zawiesiny ogólnej. Okresowy spadek natlenienia wody notowano powyżej Grabowa 

                                            
10

 „Program ochrony środowiska powiatu tczewskiego na lata 2004-2011” 2004.  

11
 Opracowano na podstawie „Programu ochrony środowiska ...” (2004) oraz „Raportu o stanie 
środowiska województwa pomorskiego według badań monitoringowych przeprowadzonych w 2002 
roku” (2003). 
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(do 48%) i w Sarnowych (do 33%). W wodach rzeki nie wykryto chromu, wolnych 
cyjanków, pestycydów chloroorganicznych. Niewielkie ilości wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych oznaczono tylko w Zapowiedniku i Sarnowach. 
Poziom fenoli lotnych świadczył o dobrej jakości wód. O jakości wód Wierzycy 
decydował najczęściej poziom substancji organicznych, fosforanów, azotu ogólnego 
Kjeldahla, azotynów, selenu, baru, bakterii coli typu fekalnego oraz skład 
organizmów fitoplanktonu i peryfitonu. W części punktów kontrolnych na ocenę miały 
wpływ również pojedyncze stężenia kadmu, arsenu i manganu. Niezadowalający 
poziom materii organicznej występował najczęściej poniżej Gniewu (33% stężeń). 
Wysokie stężenia fosforanów utrzymywały się najdłużej w Sarnowych (32%) i Nowej 
Kiszewie (25%). Wysoka zawartość chlorofilu a cechowała wody powyżej i poniżej 
Jeziora Wierzysko. Niezadowalającą jakością sanitarną odznaczały się wody 
powyżej Jeziora Wierzysko i dolnego odcinka rzeki: od punktu powyżej Starogardu 
Gdańskiego do ujścia. Udział wyników IV-klasowych wynosił tu od 17 do 67%. 
Najgorszą jakością wyróżniały się wody poniżej Starogardu Gdańskiego i poniżej 
Gniewu. Skład makrobezkręgowców bentosowych oznaczony powyżej Jeziora 
Wierzysko potwierdził zadowalającą jakość wód. 

Wody Węgiermucy w profilu ujściowym charakteryzowały się w 2005 r. 
zadowalającą jakością - III klasa.  

Źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Pelplin są 
przede wszystkim: 

 wsie i gospodarstwa pozbawione kanalizacji sanitarnej, powiązanej z systemami 
oczyszczania i odprowadzania oczyszczonych ścieków (powszechność 
stosowania przyobiektowych, bezodpływowych zbiorników gromadzenia ścieków , 
tzw. szamb i ich wywożenia wozami asenizacyjnymi na wylewiska lub do 
oczyszczalni ścieków – „technologia” ta jest w praktyce nieefektywna z racji 
deklaratywnej „bezodpływowości” zbiorników, które funkcjonują jako doły chłonne 
i częstymi wylewami ścieków w miejsca do tego nie przygotowane - na wylewiska 
nieczystości płynnych lub też na pola pod pozorem rolniczego ich wykorzystania); 

 zespoły mieszkaniowe dawnych PGR, z mało sprawnymi lub brakiem systemów 
oczyszczania ścieków; 

 obiekty przemysłowe i hodowlane nie posiadające indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków, co powoduje powstawanie znacznej ilości „agresywnych”, 
łatwo migrujących w środowisku ścieków; 

 gospodarka rolna poprzez migrację w gruncie nie zaabsorbowanych nadwyżek 
nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin lub też spływ 
powierzchniowy niewłaściwie użytych. 

Starsze badania, wykonywane w latach 1994–1995, wykazywały, że wody 
Wierzycy na odcinku od Starogardu Gdańskiego do ujścia do Wisły, były 
pozaklasowe. Decydowała o tym ponadnormatywna zawartość fosforu ogólnego i 
bakterii typu fekalnego coli. W ostatnich latach lat stan czystości wód Wierzycy uległ 
znaczącej poprawie, zarówno pod względem fizyko-chemicznym, jak i sanitarnym. 
Obniżenie koncentracji substancji biogennych (związki azotu i fosforu), w połączeniu 
ze zmianą klasyfikacji wód, stwierdzono zwłaszcza w dolnym odcinku rzeki, od 
Starogardu Gdańskiego do ujścia (Raporty o stanie środowiska województwa 
gdańskiego). 

Wg „Raportu o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2002 r.” (2003), 
w 2002 r. wody Wierzycy były wysoko natlenione, odznaczały się na ogół niską 
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zawartością substancji rozpuszczonych, metali, azotu oraz jego form amonowej i 
azotanowej. Poziom substancji organicznych kwalifikował je do II klasy. O ich gorszej 
jakości decydowały najczęściej związki fosforu i azotyny. W ciągu całego roku wody 
charakteryzowały się III klasy jakością fizyko-chemiczną, a poniżej Pelplina 
pozaklasową. Wzrost koncentracji bakterii coli (wody pozaklasowe) występował 
powyżej i poniżej Węgiermucy. Ogółem jakość wód rzeki Wierzycy poprawiła się do 
III klasy jakości, z wyjątkiem wód w punktach kontrolnych na terenie gminy 
zlokalizowanych powyżej i poniżej rzeki Węgiermucy.  

Badania jakości wód dopływów Wierzycy wykonano również w 2002 r., w 
przekrojach ujściowych. Pod względem fizyko-chemicznym wody Węgiermucy 
odznaczały się III klasową jakością. III klasowy poziom fosforu w wodach rzeki 
utrzymywał się przez połowę okresu badawczego (40–50% oznaczeń), a III klasowe 
stężenia azotynów stanowiły 60–70% oznaczeń. Stan sanitarny dopływu Wierzycy 
odpowiadał III klasie czystości. 

Wody występujących na obszarze „Planu…” zbiorników wodnych nie były 
badane. Ich położenie wśród gruntów ornych na terenach nachylonych w granicach 
kliku stopni powoduje, że mogą występować spływy zanieczyszczeń związanych z 
chemizacją rolnictwa. Brak udokumentowania natężenia i skutków tego 
oddziaływania.  

 

Jakość wód podziemnych 

Wody podziemne na obszarze gminy Pelplin eksploatowane są z utworów 
czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych. Poziom przypowierzchniowy 
wykorzystywany jest w pojedynczych gospodarstwach rolnych i nie stanowi poziomu 
użytkowego. Najkorzystniejsze warunki naturalnej ochrony posiadają starsze 
poziomy wodonośne kredowy, trzeciorzędowy i czwartorzędowo - trzeciorzędowy, 
całkowicie izolowane od powierzchni terenu. Wody czwartorzędowych warstw 
wodonośnych są w większości dobrze, rzadziej średnio izolowane nadkładem glin, o 
miąższości od kilku m do 10–50 m12.  

Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze „Planu…” są 
gospodarstwa rolne. Na obszarach użytków rolnych stopień zagrożenia wód 
podziemnych jest umiarkowany, a na terenach leśnych niski.  

Na obszarze gminy Pelplin nie wyróżniono obszarów o wysokim stopniu 
zagrożenia wód podziemnych. Najczęściej jest to kategoria bardzo niskiego lub 
średniego stopnia zagrożenia. 

Przekształcenia litosfery 

Do podstawowych przekształceń litosfery na obszarze „Planu...” należą: 

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

 geomechaniczne zniszczenia powierzchni terenu typowe dla terenów zabudowy 
wiejskiej, przejawiające się przede wszystkim w przekształceniach 
przypowierzchniowej warstwy litosfery, a w szczególności wykopy i nasypy, 
związane z posadowieniem budynków, lokalizacją infrastruktury technicznej itp.; 

                                            
12

 „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin” 2004. 
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 przekształcenia związane z infrastrukturą komunikacyjną, w tym nasypy i wykopy, 
zwłaszcza w obrębie autostrady A1 i na terenie budowy obwodnicy Pelplina; 

 przekształcenia związane z użytkowaniem składowiska odpadów komunalnych w 
północnej części obszaru „Planu…”.  

Odpady 

W północnej części obszaru „Planu…” znajduje się składowisko odpadów 
komunalnych w Ropuchach. Składowisko jest eksploatowane od listopada 1993 r13. 
Całkowita powierzchnia działki zajęta pod składowisko wraz z infrastrukturą wynosi 
6,6986 ha, przy czym powierzchnia składowiska w obecnym etapie eksploatacji 
wynosi 1,6 ha. Eksploatacja składowiska będzie prowadzona do wyczerpania 
pojemności.  

Kwatera składowiska została obwałowana w jego części południowej. Dno niecki 
składowiska jest nachylone z północy na południe, od rzędnej dna 56 m n.p.m. do 53 
m n.p.m. (z nachyleniem w kierunku drenażu). Ze względu na ukształtowanie terenu 
oraz występowanie w podłożu składowiska utworów słabo przepuszczalnych, 
odstąpiono od wyłożenia dna geomembraną, natomiast jako izolator zastosowano 
warstwę gliny o grubości 0,5 m. Wzdłuż niecki składowiska, na warstwie 
uszczelniającej, wykonane są ciągi drenarskie z gruzu i żwiru. Ciągi drenarskie 
zbierające odcieki składowiskowe wyprowadzone są z niecki składowiska na teren 
oczyszczalni korzeniowej, którą stanowi plantacja wierzby Salix Viminalis 
Powierzchnia oczyszczalni korzeniowej wynosi 0,55 ha. Zebrane w zbiorniku ścieki 
oczyszczone wywożone są do oczyszczalni ścieków. Składowisko nie ma instalacji 
od odgazowania złoża. Powstający biogaz ulatnia się z niego w sposób 
niezorganizowany. Składowisko posiada na odpływie jeden piezometr umożliwiający 
prowadzenie monitoringu wód podziemnych.  

Firma Pelkom sp. z o.o. posiada decyzję Starosty Tczewskiego Nr WR-7637/9/02 
i WR-7637/9-2/02 zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska, ważną do 
30.06.2019 r. 

Obiekty stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

W rejonie obszaru „Planu…” wystąpienie poważnej awarii przemysłowej może 
być związane z funkcjonowaniem następujących obiektów: 

 autostrada A1 – trasa przewozu materiałów niebezpiecznych, głównie paliw oraz 

toksycznych środków przemysłowych (TSP), jak amoniak, chlor, kwasy, 
rozpuszczalniki; 

 magistrala kolejowa nr 131 Śląsk - Porty - wzdłuż południowo-wschodniego 
fragmentu granicy obszaru, odbywają się tu intensywne przewozy paliw oraz 
toksycznych środków przemysłowych, odcinek linii kolejowej jest fragmentem 
głównej trasy kolejowej przebiegającej przez województwo pomorskie; 

 gazociągi wysokiego ciśnienia DN-125 i DN-100 oraz stacja redukcyjna gazu 
- źródło zagrożenia wybuchowego i pożarów. 

Ponadto w otoczeniu obszaru „Planu…” (ok. 2 km w kierunku wschodnim) 
znajduje się droga krajowa nr 1, do czasu otwarcia Autostrady A1, zaliczana do 
najbardziej obciążonych tras przewozu materiałów niebezpiecznych.  

                                            
13

 „Plan gospodarki odpadami dla powiatu tczewskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2008-2011” (2004). 
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3.3. Walory zasobowo-użytkowe środowiska przyrodniczego 

Potencjał agroekologiczny 

W pokrywie glebowej obszaru „Planu…” przeważają powierzchniowo gleby 
zaliczane do kompleksów: 2 – pszennego dobrego, 3 - pszennego wadliwego, 
zaliczone do klas bonitacyjnych III a,b i IV a,b. 

W ogólnej ocenie potencjał agroekologiczny obszaru „Planu…” jest bardzo duży.  

Atrakcyjność i przydatność rekreacyjna 

Potencjał rekreacyjny środowiska przyrodniczego obszaru „Planu…” jest 
zróżnicowany. Duże walory posiada dolina rzeki Wierzycy. Przewaga terenów 
rolniczych na pozostałym obszarze „Planu…” decyduje o małym potencjale 
rekreacyjnym.  

Zasoby wodne 

Zasoby wód powierzchniowych obszaru „Planu…” reprezentowane są głównie 
przez rzeki Wierzycę i Węgiermucę. Ponadto na obszarze „Planu...” występuje 
znaczna liczba „oczek wodnych”, rowy melioracyjne i podmokłości. Przeważająca 
część obszaru „Planu…” wyłączona jest z odpływu powierzchniowego (obszary 
bezodpływowe chłonne i ewapotranspiracyjne). 

Obszar „Planu…” położony jest poza zasięgiem głównych zbiorników wód 
podziemnych, wyznaczonych na obszarze Polski. 

Zasoby surowców mineralnych 

Na obszarze „Planu…” nie występują udokumentowane złoża surowców 
mineralnych.  

 

3.4. Zagrożenia przyrodnicze 

W warunkach środowiska przyrodniczego Polski do podstawowych zagrożeń 
przyrodniczych należą zagrożenie powodziowe, ruchy masowe (zagrożenie 
morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe. 

Zagrożenie powodziowe  

Na obszarze „Planu…” występuje strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią od 
rzeki Wierzycy. Zgodnie z dokumentacją „Wyznaczanie granic obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów 
zalewowych” (2003) wytyczono granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią dla rzeki Wierzycy od wody o prawdopodobieństwie występowania 
(przewyższenia) p=1% i p =10%.  

W obrębie doliny rzeki Węgiermucy ewentualne wylewy mogą obejmować dno 
doliny, przez którą przepływa (brak odpowiedniej dokumentacji).  

Ponadto na obszarze „Planu…”, w obrębie lokalnych obniżeń terenu może 
występować jego podtapianie w efekcie wahań pierwszego poziomu wody 
podziemnej (po intensywnych opadach atmosferycznych i po roztopach śniegu).  

Do obszarów zagrożonych występowaniem ruchów masowych na obszarze 
„Planu…” należą zbocza pagórów wysoczyzny morenowej (zwłaszcza w południowej 
części obszaru) oraz zbocza dolin rzek Wierzycy i Węgiermucy.  
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Ruchy masowe 

Potencjalne zagrożenie wystąpienia ruchów masowych mogą spotęgować 
niewłaściwe lokalizacje obiektów budowlanych, brak roślinności na zboczach (np. w 
wyniku zabiegów agrotechnicznych) i wprowadzanie sztucznych podcięć zboczy 
(skarp).  

Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego Polski są 
ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne 

opady deszczu lub śniegu. Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym jest 
niemożliwe a likwidacja skutków jest kwestią organizacyjną. 

 

3.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu 

Dominująca część obszaru „Planu…” użytkowana jest rolniczo. Największą 
powierzchnię zajmują grunty orne. Warunki agroekologiczne są bardzo dobre i 
dobre. W „Planie…” przewidywane jest utrzymanie użytkowania rolniczego na 
większości obszaru, co wpłynie na podtrzymanie i intensyfikację dotychczasowych 
przekształceń środowiska przyrodniczego, związanych przede wszystkim z 
zabiegami agrotechnicznymi i chemizacją.  
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4. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 
PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH 
FORM OCHRONY PRZYRODY 

4.1. Główne problemy ochrony środowiska 

Środowisko przyrodnicze obszaru „Planu…” jest w dużym stopniu 
zantropizowane, przede wszystkim w wyniku funkcjonowania obiektów 
infrastrurowych, zainwestowania osadniczego oraz dominacji rolniczego użytkowania 
ziemi. Efektem tego są przede wszystkim przekształcenia powierzchni ziemi, emisja 
zanieczyszczeń oraz synantropizacja roślinności i wyraźne zubożenie struktury 
ekologicznej terenu.  

Do głównych źródeł uciążliwości środowiskowych występujących w rejonie 
obszaru „Planu…” należą: 

 autostrada A1 oraz drogi wojewódzkie (przekształcenia powierzchni ziemi, 
zanieczyszczenia motoryzacyjne i hałas); 

 linia elektroenergetyczna 220kV (emisja promieniowania elektromagnetycznego); 

 obiekty produkcyjne, obsługi i produkcji rolniczej (m.in. emisja technologiczna); 

 brak całkowitego skanalizowania terenu (co przyczynia się do zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i gruntu). 

 

4.2. Problemy ochrony przyrody 

4.2.1. Ochrona przyrody na obszarze projektu „Planu...” 

Obszar „Planu…” znajduje się poza zasięgiem terytorialnych form ochrony 
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 
Nr 92, z dnia 30 kwietnia 2004, poz. 880 z późniejszymi zmianami), w tym 
utworzonych i planowanych obszarów Natura 2000.  

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

Na obszarze projektu „Planu...” dominuje roślinność segetalna, towarzysząca 
uprawom polowym. Zbiorowiska segetalne, tzw. chwastów polnych, są przeważnie 
silnie ograniczone, ze względu na intensywne stosowanie herbicydów.  

Występowanie chronionych gatunków roślin możliwe jest przede wszystkim w 
dolinie Wierzycy i w sąsiednich kompleksach leśnych, poza terenami lokalizacji 
elektrowni wiatrowych.  

Cały obszar projektu „Planu...” objęty został rocznym monitoringiem 
ornitologicznym (Ożarowski 2009) i chiropterologiczny (Ciechanowiski, Myślak 2009). 
Prawie wszystkie stwierdzone gatunki ptaków w trakcie ww. monitoringu środowiska 
(zob. rozdz. 3.1.4.1.) podlegają ochronie prawnej (poza gatunkami łownymi jak: 
krzyżówka, kuropatwa, gęgawa, gęś zbożowa, gęś białoczelna, grzywacz, gołąb 
miejski).  

Wszystkie gatunki nietoperzy stwierdzone w trakcie monitoringu (zob. rozdz. 
3.1.4.2.) są objęte ochroną ścisłą, zapisami Konwencji Berneńskiej (załącznik III – 
karlik malutki, załącznik II – pozostałe gatunki), Konwencji Bońskiej, Załącznikiem IV 
Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej oraz ratyfikowanym przez Polskę 
Porozumieniem o Ochronie Nietoperzy w Europie (EUROBATS). 
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4.2.2. Formy ochrony przyrody w otoczeniu obszaru „Planu...” 

W regionalnym otoczeniu obszaru „Planu…”, do ok. 20 km, występują 
następujące przestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu (rys. 9): 

 rezerwaty przyrody: 

– „Las Mątawski” (w minimalnej odległości ok. 8,8 w kierunku wschodnim od 
granic „Planu…” i ok. 9,7 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni); 

– „Biała Góra” (w minimalnej odległości ok. 11 km w kierunku południowo-
wschodnim od granic „Planu…” i ok. 11,8 km od najbliższej planowanej 
lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– „Parów Węgry” (w minimalnej odległości ok. 15,6 km w kierunku północno-
wschodnim od granic „Planu…” i ok. 16,1 km od najbliższej planowanej 
lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– „Opalenie Dolne” (w minimalnej odległości ok. 19,8 km w kierunku 
południowo-wschodnim od granic „Planu…” i ok. 21,2 km od najbliższej 
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– „Opalenie Górne” w odległości ok. 19,8 km w kierunku południowo-

wschodnim od granic „Planu…” i ok. 21,1 km od najbliższej planowanej 
lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

 obszary chronionego krajobrazu: 

– Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok. 3 
km w kierunku południowym od granic obszaru „Planu…” i ok. 4,4 km od 
najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry (w minimalnej odległości ok. 8 
km w kierunku wschodnim od granic obszaru „Planu…” i ok. 9 km od 
najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej 

odległości ok. 8,3 km w kierunku wschodnim od granic obszaru „Planu…” i ok. 
8,7 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (w minimalnej odległości ok. 
10,2 km w kierunku wschodnim od granic obszaru „Planu…” i ok. 11 km od 
najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich (w minimalnej odległości 
ok. 11,7 km w kierunku północno-zachodnim od granic obszaru „Planu…” i ok. 
12,6 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy (w minimalnej odległości 
ok. 11,8 km w kierunku północno-zachodnim od granic obszaru „Planu…” i ok. 
12,1 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok. 
12 km w kierunku południowo-wschodnim od granic obszaru „Planu…” i ok. 
12,4 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej (w minimalnej 
odległości ok. 13,5 km w kierunku południowo-wschodnim od granic obszaru 
„Planu…” i ok. 13,7 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok. 
16,3 km w kierunku południowo-wschodnim od granic obszaru „Planu…” i ok. 
16,8 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej). 
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 obszary Natura 2000: 

 ustanowione obszary specjalnej ochrony ptaków (na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 z dnia 21 lipca 2004 r. 2000 z późniejszymi zmianami; 
Dz. U. z 2004 r. 229 poz. 2313, Dz. U. z 2007 r. Nr 179 poz. 1275 i Dz. U. z 
2008 r. Nr 198, poz. 1226): 

– „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 (minimalna odległość w kierunku 
wschodnim ok. 7,5 km od granic obszaru „Planu…” i 8,4 km od najbliższej 
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

– „Bory Tucholskie” PLB220010 (minimalna odległość w kierunku 

południowo-zachodnim ok. 15,5 km od granic obszaru „Planu…”  i ok. 17 
km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

 obszary mające znacznie dla Wspólnoty (projektowane specjalne obszary 
ochrony siedlisk): 

– „Dolna Wisła” PLH220033 – minimalna odległość w kierunku wschodnim 
ok. 4 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 4,6 km od najbliższej 
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej. 

– „Waćmierz” PLH220031 – minimalna odległość w kierunku północnym ok. 
5,3 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 5,8 km od najbliższej planowanej 
lokalizacji elektrowni wiatrowej; 

 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk (zgłoszone do Komisji 
Europejskiej 30.10.2009 r.): 

 powiększenie obszaru „Waćmierz” PLH220031 – minimalna odległość w 
kierunku północnym ok. 4 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 4,5 km od 
najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej; 

 „Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim” - minimalna odległość w 
kierunku północno-zachodnim ok. 6,5 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 
6,7 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej; 

 „Dolina Wierzycy” - minimalna odległość w kierunku północno-zachodnim 
ok. 8,4 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 8,7 km od najbliższej 
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej; 

 „Sztumskie Pole” – minimalna odległość w kierunku wschodnim ok. 13,6 
km od granic obszaru „Planu…” i ok. 14,4 km od najbliższej planowanej 
lokalizacji elektrowni wiatrowej. 

Rezerwaty przyrody: 

„Las Mątawski” rezerwat leśny utworzony z połączenia dwóch 

dotychczasowych rezerwatów przyrody - „Mątawy” i „Las Łęgowy nad Nogatem” 
utworzonych odpowiednio w 1970 r. i 1968 r.- oraz z leżącej pomiędzy nimi 
pozostałej części kompleksu leśnego. Jest to największy i najlepiej zachowany 
kompleks leśny, stanowiący relikt dawnych lasów delty Wisły.  

„Biała Góra” rezerwat florystyczny obejmujący obszar ochronny na Powiślu (o 
powierzchni 3,47 ha, ustanowiony w 1968 r.). Ochronie rezerwatu podlegają 
stanowiska roślinności stepowej (dyptam jesionolistny, lepnica wąskopłatkowa, 
lepnica zielonawa,ciemiężnik białokwiatowy, bodziszek czerwony, strzęplica sina, 
pięciornik piaskowy, smagliczka górska, jastrzębiec żmijowcowaty, pajęcznica 
gałęzista, traganek piaskowy i driakiew żółtawa). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powi%C5%9Ble_(kraina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/1968
http://pl.wikipedia.org/wiki/Step
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyptam_jesionolistny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lepnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Driakiew_%C5%BC%C3%B3%C5%82tawa
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„Parów Węgry” rezerwat leśno-krajobrazowy położony na pograniczu Wielkich 
Żuław Malborskich i Powiśla (utworzony w 1968 r., o powierzchni 22,5 ha). Rezerwat 
obejmuje wąski, leśny parów, z przepływającym (w kierunku Nogatu) potokiem. 

„Opalenie Dolne” rezerwat florystyczny położony w obrębie teras nadrzecznych 
Młyńskiej Strugi. Zajmuje powierzchnię 1,75 ha. Utworzony został w 1965 r. w celu 
ochrony ciepłolubnej roślinności leśno-stepowiej. 

„Opalenie Górne” rezerwat florystyczny utworzony w 1965 r., o powierzchni 
1,62 ha. Obejmuje ochroną las grądowy w wieku 150-170 lat. 

 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 2586 ha i 

obejmuje końcowy odcinek doliny rzeki Wierzycy od Janiszewa (gm. Pelplin) do 
ujścia do Wisły. Oprócz doliny Wierzycy występują tu fragmenty silnie sfalowanej, 
zalesionej wysoczyzny morenowej. Główną wartość przyrodniczą obszaru stanowi 
dolina rzeczna ze zróżnicowanymi zbiorowiskami roślinności. Szczególnie istotna jest 
rola doliny jako korytarza ekologicznego. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry zajmuje powierzchnię 3971 ha. 
Obejmuje tereny międzyrzecza Wisły-Leniwki i Nogatu oraz tereny położone między 
Nogatem, a ścianą lasu rosnącego na zboczu doliny Wisły. Brzegi rzek porastają 
oczerety i szuwary, stwarzając dogodne warunki do bytowania oraz lęgów ptactwa 
wodnego i błotnego. 

Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu leży na terenie gmin 
Stegna i Ostaszewo w powiecie nowodworskim oraz Lichnowy i Miłoradz w powiecie 
malborskim. Jego całkowita powierzchnia wynosi 2 513 ha.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat jest położony na terenie dwóch 

województw, jego łączna powierzchnia wynosi 14 316,50 ha. W woj. pomorskim 
zajmuje powierzchnię 11 578 ha i obejmuje gminy: Malbork, Nowy Staw i Stare Pole 
w powiecie malborskim, Nowy Dwór Gd. w powiecie nowodworskim, Sztum w 
powiecie sztumskim. W województwie warmińsko-mazurskim zajmuje powierzchnię 2 
738,50 ha i obejmuje gminy: Elbląg i Gronowo Elbląskie w powiecie elbląskim.  

Obszar Chronionego krajobrazu Borów Tucholskich, o powierzchni 657,80 
km2, obejmuje równinę sandrową, urozmaiconą przez dolinę rzeki Wdy, liczne 
zagłębienia wytopiskowe i jeziora. Teren Borów Tucholskich objęto ochroną ze 
względu na rozległy i zwarty kompleks borów sosnowych, rosnących na właściwych 
im siedliskach, z miejscami występowania licznych reliktów roślinności z okresu 
borealnego, ze względu na walory faunistyczne i krajobrazowe. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy obejmuje 
kilkudziesięciokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami, z 
których najbardziej znaczące to Godziszewskie, Krąg i Przywłoczno wraz z 
przylegającymi do nich gruntami. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz 
interesującą florą i fauną. Znajduje się tu rezerwat „Brzęczek” oraz projektowany 
rezerwat „Jeziorka”. Gnieździ się tu m.in. bocian czarny, żuraw, gągoł, i wiele innych 
gatunków ptaków. Ograniczenia i zalecenia dotyczą ochrony wód i brzegów, rzek i 
jezior, uregulowania gospodarki wodno ściekowej w miejscowościach Stara Kiszewa, 
Pogódki, zabezpieczenia stoków doliny przed erozją. 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowej 
części Pojezierza Starogardzkiego, na pograniczu z Doliną Dolnej Wisły. Jest on 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Las
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajobraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%82awy_Wi%C5%9Blane
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%82awy_Wi%C5%9Blane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powi%C5%9Ble_(kraina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/1968
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nogat
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/starogard/ochrona-przyrody/rezerwat-brzeczek/
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bardzo zróżnicowany morfologicznie - obejmuje silnie sfalowaną wierzchowinę 
wysoczyzny morenowej, wystromione, rozcięte dolinkami erozyjnymi zbocze doliny 
Wisły i fragmenty jej dna. Obszar ten jest prawie w całości zalesiony. Przeważają 
bory sosnowe, ale występują także lasy dębowo-grabowe i bogate florystycznie 
ciepłolubne dąbrowy. We florze występuje szereg gatunków stepowych, o 
charakterze kserotermicznym. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej zajmuje powierzchnię 
1597 ha. Jest to część tzw. Żuław Kwidzyńskich w Dolinie Dolnej Wisły. Dolina Wisły 
ma rozbudowaną sieć hydrologiczną. Cechą charakterystyczną jest silnie 
zróżnicowana roślinność terenów podmokłych 

Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 3 065 ha i 
obejmuje zbocza doliny Wisły i jej strefę krawędziową ze zbiorowiskami grądów 
subkontynentalnych i borów mieszanych. 

Obszary Natura 2000 

Obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” PLB 
04000314, ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 21 lipca 2004 r. 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.), obejmuje odcinek doliny Wisły w jej 
dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, o całkowitej powierzchni 33 559 ha. 
Rzeka na tym obszarze płynie w dużym stopniu naturalnym korytem, z namuliskami, 
łachami piaszczystymi i wysepkami. W dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie 
torfowiska niskie, wzdłuż brzegów występuje mozaika zarośli wierzbowych i lasów 
łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają 
wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. 
Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych miast, jak: Toruń, 
Bydgoszcz, Grudziądz i Tczew. 

Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. W obrębie obszaru 
stwierdzono (Sidło, Błaszkowska, Chylarecki - red. 2004) występowanie co najmniej 
45 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym liczebności 6 gatunków 
mieszczą się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez Bird Life 
International (gągoł, derkacz, rybitwy rzeczna, białoczelna i czarna oraz zimorodek). 
Ponadto 16 gatunków zostało zmieszczonych na liście zagrożonych ptaków w 
„Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”. Ostoja jest ważnym miejscem lęgowym i 
korytarzem migracyjnym dla łabędzi, kaczek, gęsi, mew, rybitw, i ptaków siewkowych 
– gatunków spoza Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz miejscem lęgów dla ponad 
4000 par jaskółki brzegówki.  

Podstawowe zagrożenia dla wartości przyrodniczych obszaru stanowią: 

 zaprzestanie lub intensyfikacja gospodarki rolnej, w tym zalesianie muraw, 
spontaniczna sukcesja roślinności wskutek zaprzestania lub zmniejszenia 
intensywności wypasu zwierząt w międzywału, zamiana użytków zielonych na 
pola orne; 

 zanieczyszczenie wód (przemysłowe i komunalne); 

 gospodarka wodna, w tym zabudowa brzegów, zatrzymywanie rumowiska 
wleczonego przez zaporę we Włocławku i erozja rzeki poniżej zapory, potencjalne 
zagrożenie to ewentualna budowa kolejnych stopni wodnych (Nieszawa). 

                                            
14

  Charakterystyka na podstawie informacji zawartych na www.natura2000.mos.gov.pl. 
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Obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB22009 utworzony 
został Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.10.2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 
2008, Nr 198, poz. 1226). Obejmuje obszar 322535,8 ha, położony w 
województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim.  

W obrębie obszaru występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, z czego 14 gatunków jest przedmiotem ochrony w 
obrębie obszaru – ich wykaz zawiera standardowy formularz danych obszaru dla 
Natura 2000 OSO „Bory Tucholskie”. 6 gatunków wymienionych jest w „Polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt”. Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. W okresie 
lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków 
ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz, rybitwa czarna, 
rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby. W 
stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje błotniak stawowy. W okresie 
wędrówek występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia 
krzykliwego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku).  

Zagrożenie dla obszaru stanowią:  

 eksploatacja torfu, kredy i piasku;  

 zmiany stosunków wodnych; 

 zagrożenie eutrofizacją siedlisk oligotroficznych;  

 presja turystyczna, zabudowa letniskowa; 

 zabudowa rozproszona; 

 kłusownictwo; 

 drapieżnictwo ze strony norki amerykańskiej; 

 odpady; 

 ścieki i zanieczyszczenie wód; 

 zakładanie upraw plantacyjnych (borówka amerykańska). 

 

Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolna Wisła” 
PLH220033 obejmuje obszar około 8 572 ha, w dnie Doliny Dolnej Wisły, w 
województwach pomorskim oraz kujawsko-pomorskim, ważny dla ochrony 
różnorodności biologicznej (8 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 
UE i 11 gatunków z załącznika II, w tym 6 gatunków ryb).  

Zagrożenie dla przyrody tego obszaru stanowi zanieczyszczenie wód 
(przemysłowe i komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw oraz 
spontaniczna sukcesja wskutek zaprzestania wypasu i wypalania muraw. Głównym, 
potencjalnym zagrożeniem jest projekt kaskadyzacji Wisły oraz jej regulacja. 

Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące 
obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają 
utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Prace z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny. Przy ich wykonywaniu 
powinna zostać zachowana dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego 
doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, 
których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000. Projektowane jest 
powiększenie obszaru (zgłoszone do KE 30.10.2009 r.), obejmujące nieznaczną 
korektę granic na wschód od Wisły. 
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Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Waćmierz” PLH 
220031 (planowane powiększenie obszaru zostało zgłoszone do KE 30.10.2009 r.) 

obejmuje teren pomiędzy morenowymi pagórkami z zespołem niewielkich, 
dystroficznych zbiorników wodnych. Największy z nich ma około 300 m długości a 
głębokość wody sięga 2 m. Roślinność przybrzeżną tworzy zespół Acoretum calami 
złożony głównie z tataraku z domieszką trzciny pospolitej, skrzypu błotnego, marka 
szerokolistnego i manny mielec. Od strony wschodniej występuje także pałka 
szerokolistnea. Na znacznej części odkrytego lustra wody występują rośliny z 
zespołu Potamogetoneteum natantis, reprezentowanego przede wszystkim przez 
rdestnicę pływającą i grążela żółtego. Na brzegach zbiornika, na krawędzi wody 
występują krzewy wierzby szarej, a od strony wschodniej i północnej także brzozy 
brodawkowatej oraz brzozy omszonej. Strome brzegi zbiornika od strony zachodniej i 
południowej porastają robinie akacjowe.  

Położone na opisywanym obszarze zbiorniki wodne stanowią największe 
stwierdzone stanowisko strzebli błotnej na terenie województwa pomorskiego. Ze 
względu na znaczną powierzchnię i głębokość wody tutejszych zbiorników istnieje 
szansa długotrwałego przetrwania tego gatunku. Oprócz dość licznej populacji 
strzebli błotnej występują tu także karaś, lin, słonecznica i szczupak.  

Z ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej na terenie ostoi 
występuje strzebla przekopowa (Phoxinus percnurus). 

Potencjalne zagrożenie dla obszaru ostoi stanowią postępujące zmiany sukcesyjne 
obserwowane w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Ponieważ obszar „Waćmierz”, leżący 
w wyraźnym zagłębieniu terenu, jest całkowicie otoczony polami ornymi, zagrożeniem 
mogą być spływające z otaczających pól substancje biogenne. Niekorzystna działalność 
człowieka polega obecnie przede wszystkim na wyławianiu ryb, w tym strzebli błotnej 
oraz zarybianie zbiorników wodnych gatunkami drapieżnymi, zwłaszcza szczupakiem. 
Prawdopodobnie ten właśnie czynnik powoduje wyraźny spadek liczebności strzebli 
błotnej obserwowany w ostatnich latach. 

 

Projektowany obszar Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk 
„Dolina Wierzycy” PLH220048 (zgłoszony do KE 30.10.2009 r.) obejmuję dolinę 

Wierzycy, o długości około 21 km, na odcinku między jazem w Czarnocińskich 
Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma charakter 
podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina 
się w otaczający teren, tworząc wyraźne jary i wąwozy. W odcinkach basenowych 
doliny występują m.in. torfowiska (w tym - zasadowe) i szuwarowe łąki, w odcinku 
przełomowym - pasy łęgu nad ciekiem oraz dobrze wykształcone fitocenozy grądu 
subatlantyckiego na stromych zboczach. Dolina, mimo obecnego w wielu miejscach 
zagospodarowania przez człowieka (m.in. elektrownia wodna, mosty, użytkowanie 
leśne i rolnicze), utrzymuje bogactwo szaty roślinnej (zbiorowisk i flory) oraz fauny i 
cechuje się dużymi walorami krajobrazowymi.  

Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną składa się występowanie 12 
siedlisk programu Natura 2000 oraz wielu rzadkich, chronionych gatunków, zarówno 
roślin, m.in. z leńcem bezpodkwiatkowym (była stąd podawana jeszcze w końcu XX 
w. także sklanica torfowiskowa), jak i zwierząt. Występują tu stabilne populacje 
dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – wydry i bobra.  

Bogata jest ichtiofauna rzeki. Stwierdzono tutaj silne populacje co najmniej 
dwóch gatunków ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – brzanki i głowacza 
białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na północ wysunięte jej 
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stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych 
gatunków ryb związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga potokowego, 
lipienia, piekielnicy, strzebli potokowej i śliza. 

Zagrożenie dla obszaru stanowią: 

 zabudowa hydrotechniczna rzeki; 

 planowana budowa elektrowni wodnej; 

 plany regulacji rzek; 

 zanieczyszczenia wody; 

 intensywna gospodarka leśna i rolna; 

 chemizacja; 

 zabudowa przy krawędzi doliny; 
 

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Sztumskie Pole” (zgłoszony 
do KE 30.10.2009 r.) obejmuje fragment kompleksu leśnego, w którym występują 
niewielkie zagłębienia terenu, zajęte przez bór bagienny i torfowiska przejściowe, 
niekiedy z dystroficznymi oczkami (w kilku z nich występuje strzebla błotna). Lasy 
występują głównie na siedlisku grądu subatlantyckiego. W centralnej części obszaru, na 
terenie leśnym, znajduje się skupienie niedużych wydm parabolicznych. 

Wartość przyrodniczą obszaru stanowi występowanie siedlisk leśnych: grądu 
subatlantyckiego (9160) i boru bagiennego (91D0*) oraz nieleśnych – torfowisk 
przejściowych (7140) i zbiorników dystroficznych (3160), ze stanowiskami strzebli 
błotnej (4009).  

Podstawowe zagrożenia obszaru to: ewentualna nieprawidłowa gospodarka 
leśna, zasypywanie, zanieczyszczanie lub zarybianie oczek dystroficznych ze 
strzeblą błotną gatunkami drapieżnymi. 

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Grądy nad Jeziorami 
Zduńskim i Szpęgawskim” zajmuje powierzchnię 174,33 ha i odznacza się 
urozmaiconą rzeźbą terenu. Obejmuje on zbocza rynny szpęgawsko-rywałdzkiej, o 
zróżnicowanym nachyleniu (miejscami bardzo strome) oraz fragmenty falistej 
wierzchowiny morenowej z dolinami kilku niedużych cieków, uchodzących do Jez. 
Zduńskiego oraz kilka małych, zabagnionych zagłębień wytopiskowych. 

Projektowany obszar Natura 2000 ma kształt pasa (o zróżnicowanej szerokości) 
otaczającego bezpośrednio całe Jez. Zduńskie oraz dużą część zachodniego i 
wschodniego obrzeża Jez. Szpęgawskiego Północnego. 

Około 90% całego obszaru zajmuje siedlisko subatlanyckiego grądu. Blisko 14% 
ostoi zajmuje postać grądowego siedliska, którą uznać można za doskonałą i około 
70% - o dobrym stanie zachowania funkcji i struktury. W aspekcie fitosocjologicznym 
występujące tu fitocenozy należą do dwu podzespołów subatlanyckiego grądu: 
typowgo i acydofilnego (Stellario-Carpinetum typicum i deschampsietosum, ze słabo 
wyrażonymi nawiązaniami do grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum). Na 
prawie całym obszarze występują drzewostany dojrzałe i stare w wieku 90-160 lat. 
Mimo obecności sosny - gatunku siedliskowo obcego w grądzie, drzewostan jest 
wielogatunkowy, o pełnoskładowej strukturze wiekowej, o dynamicznie 
odnawiających się składnikach. Runo cechuje się bogatym zestawem gatunków 
lasów liściastych (z rzędu Fagetalia i klasy Querco-Fagetea). 

W granicach obszaru występują też płaty siedliska łęgu jesionowo-olszowego 
nad ciekami uchodzącymi do jeziora oraz fragment łąki ziołoroślowej nad Szpęgawą 
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wypływającą z Jez. Zduńskiego. Znajduje się tu również wyżynne grodzisko średnio-
wieczne, pokryte lasem, z zestawem interesujących gatunków roślin naczyniowych. 

Rozległy kompleks, względnie dobrze zachowanego siedliska grądu 
subatlantyckiego, z drzewostanami w wieku 100-160 lat, jakie obecnie nie są 
notowane na tak dużych powierzchniach na obszarze Pomorza Gdańskiego. 
Wykazuje on dynamikę odnawiania głównych gatunków drzew i krzewów tego 
zespołu oraz dobry stan runa, mimo udziału w dużej części drzewostanów obcych 
siedliskowo gatunków drzew (głównie sosny w wieku 90-100 lat). Stanowi ostoję dla 
wielu organizmów leśnych z różnych grup systematycznych. 

Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru jest: 

 niezgodny z potrzebami renaturalizacji dobór rodzaju rębni w użytkowaniu lasu; 

 zaśmiecanie, wydeptywanie runa leśnego i inne formy dewastacji lasu związane z 
budową bazy i urządzeń dla rekreacji na przesmyku między jeziorami oraz 
użytkowaniem kempingu i parkingów. 
 

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Wierzycy” obejmuje 
dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, na odcinku między jazem w Czarnocińskich 
Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma charakter 
podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina się 
w otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. W odcinkach basenowych doliny 
występują m.in. torfowiska (w tym - zasadowe) i szuwarowe łąki, w odcinku 
przełomowym - pasy łęgu nad ciekiem oraz dobrze wykształcone fitocenozy grądu 
subatlantyckiego na stromych zboczach. Dolina, mimo obecnego w wielu miejscach 
zagospodarowania przez człowieka (m.in. elektrownia wodna, mosty, użytkowanie leśne 
i rolnicze) utrzymuje bogactwo szaty roślinnej (zbiorowisk i flory) oraz fauny i cechuje się 
wysokimi walorami krajobrazowymi. Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną składa 
się występowanie 12 siedlisk programu Natura 2000 oraz wielu rzadkich, chronionych 
gatunków, zarówno roślin, m.in. z leńcem bezpodkwiatkowym (była stąd podawana 
jeszcze w końcu XX w. także sklanica torfowiskowa), jak i zwierząt. 

Wierzyca jest stosunkowo niewielką rzeką o bardzo bogatej ichtiofaunie. 
Stwierdzono tutaj silne populacje co najmniej 2 gatunki ryb z zał. II Dyrektywy 
Siedliskowej – brzanki i głowacza białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej 
na północ wysunięte jej stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku 
innych, cennych gatunków ryb związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga 
potokowego, lipienia, piekielnicy, strzebli potokowej i śliza jak również cenne płaty grądu, 
obecność rzadkich gatunków, jak np. leńca bezpodkwiatkowego, ułudki leśnej), z dużym 
nagromadzeniem siedlisk i gatunków objętych programem Natura 2000. Występują tu 
także stabilne populacje dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – 
wydry i bobra. Dodatkowym atutem są walory krajobrazowe oraz obecność płynącej 
wody, stosunkowo czystej na znacznych odcinkach cieku. 

Zagrożenie dla obszaru stanowią: 

 zabudowa hydrotechniczna rzeki 

 planowana budowa elektrowni wodnej 

 plany regulacji rzek 

 zanieczyszczenia wody 

 intensywna gospodarka leśna i rolna 

 chemizacja 

 zabudowa przy krawędzi doliny 
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W zagrożeniach obszarów Natura 2000 w regionalnym otoczeniu obszaru 
„Planu...” nie wymieniono elektrowni wiatrowych (www.natura2000.mos.gov.pl).  

4.2.3. Planowane formy ochrony przyrody 

W regionalnym otoczeniu obszaru „Planu…” planowane jest utworzenie 
następujących form ochrony przyrody i krajobrazu (rys. 9): 

 Parku Krajobrazowego Dolnej Wisły; 

 Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Park Krajobrazowy Dolnej Wisły 

Wyjątkowa wartość przyrodnicza Doliny Dolnej Wisły wynika z występowania w 
niej specyficznej sekwencji siedlisk charakterystycznych dla doliny wielkiej rzeki i 
związanych z nimi zbiorowisk roślinnych oraz fauny, a także z jej znaczenia jako 
korytarza ekologicznego rangi krajowej. Występuje tu również duża różnorodność i 
wyrazistość form krajobrazowych, wynikająca z naturalnego ukształtowania terenu, z 
jego seminaturalnego i kulturowego użytkowania oraz z nawarstwienia dziedzictwa 
kulturowego różnych grup narodowościowych i cywilizacyjnych (Kostarczyk, 
Przewoźniak – red. 2002). W związku z tymi uwarunkowaniami proponuje się 
utworzyć w obrębie Doliny Dolnej Wisły w woj. pomorskim park krajobrazowy, 
stanowiący kontynuację Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (w województwie 
kujawsko-pomorskim).  

Zgodnie z „Ustawą o ochronie przyrody” park krajobrazowy obejmuje obszar 
chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. 

Aktualnie trwają prace nad ostateczną delimitacją granic parku. Istnieją trzy 
propozycje przebiegu granic projektowanego parku krajobrazowego (rys. 9): 

 wariant maksimum – granice gwarantujące największą ochronę wartości 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych; 

 wariant średni – granice gwarantujące w dostatecznym stopniu ochronę wartości 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych; 

 wariant minimum – granice, gwarantujące w minimalnym stopniu ochronę wartości 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. 

Granice ww. wariantów zbiegają się w miejscowości Rudno, tj. w odległości ok. 2 
km w kierunku wschodnim od obszaru „Planu…”.  

Północno-wschodnia i centralna część obszaru „Planu...” położona jest w 
granicach planowanego Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (rys. 9 i 
zał. kartogr.).  

Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu jest w szczególności 
zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w system obszarów 
chronionych (Kostarczyk, Przewoźniak 2002)15. Ww. OChK miałby obejmować doliny 
Wierzycy i Węgiermucy i ich dopływów, ze względu na funkcję korytarzy 
ekologicznych oraz północną część Pojezierza Starogardzkiego (ze względu na 
znaczenie ekologiczne i rekreacyjne).  

                                            
15

 W zapisach „Planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego” (2009) uwzględniono 
planowane obszary chronionego krajobrazu, jednak nie wyznaczono ich granic. 
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5. UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO 

 

Na obszarze „Planu…” znajdują się elementy struktury przestrzennej o 
wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych wymagające ochrony. Są 
to: strefy ochrony archeologicznej, zespoły o wartościach historyczno-kulturowych i 
obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków (zał. kartogr. 1).  

W południowej częsi obszaru „Planu…” znajdują się obiekty archeologiczne 
wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego (wraz ze strefami ochrony 
archeologicznej) oraz ma tu ma swój zasieg strefa otoczenia zabytku – zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego miasta Pelplina. 

 

Dla obiektów o wartościach kulturowych figurujących w gminnej ewidencji 
zabytków (chronionych ustaleniami projektu „Planu…”), projekt „Planu…” przewiduje: 

1) przedmiotem ochrony są historyczne: bryła i kształt dachu, dyspozycja ścian 
zewnętrznych, forma architektoniczna, detal architektoniczny, kształt 
otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej i drzwiowej; 

2) dopuszcza się rozbudowę budynku na zasadzie kontynuacji pierwotnych 
proporcji obiektów i form architektonicznych, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustaleniach szczegółowych, projekt rozbudowy uzgodnić 
z właściwym Konserwatorem Zabytków; 

3) postuluje się promocję obiektu w celu zagospodarowania i utrzymania 
zgodnego z jego wartością. 

 

Dla zespołów o wysokiej wartości historyczno-kulturowej – I poziom ochrony 
(założenie dworsko-parkowe w Ornasowie i zespół budynków Nadleśnictwa 
Ropuchy), projekt „Planu…” wprowadza następujące zapisy: 

1) przedmiotem ochrony jest historyczny układ przestrzenny założenia dworsko-
parkowego, z elementami struktury: historyczną zabudową i zielenią; 

2) nakaz kontynuowania tradycji miejsca poprzez zachowanie tradycyjnych 
zasad kształtowania przestrzeni, architektury i jej otoczenia przyrodniczego; 
kontynuowania tradycji budowlanej poprzez utrzymanie (w przypadku 
modernizacji) i stosowanie (w przypadku przebudowy i rozbudowy) zasad 
kształtowania tradycyjnej bryły i form nawiązujących do form tradycyjnych w 
regionie; 

3) zieleń w obrębie obszaru wymaga ochrony, wycięcie drzew oraz zabiegi 
pielęgnacyjne należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, 

4) obowiązuje zakaz stosowania form architektonicznych spoza obszaru 
kulturowego regionu Kociewia, 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem szyldów i 
tablic reklamowych związanych z działalnością prowadzoną w granicach 
działki, 

6) wszystkie zmiany sposobu zagospodarowania, budowa, rozbudowa, 
odbudowa budynków wymaga uzgodnienia z właściwym Konserwatorem 
Zabytków; 
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7) ewentualne podziały geodezyjne uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

8) postuluje się promocję obszarów w celu zagospodarowania i utrzymania 
zgodnego z jego wartością. 

 

Dla zespołów o wartości historyczno-kulturowej – II poziom ochrony projekt 
„Planu…” wprowadza zapisy: 

1) przedmiotem ochrony jest historyczny układ przestrzenny założenia, 
z elementami struktury: historyczną zabudową i zielenią; 

2) nakaz kontynuowania tradycji miejsca poprzez zachowanie tradycyjnych 
zasad kształtowania przestrzeni, architektury i jej otoczenia przyrodniczego; 
kontynuowania tradycji budowlanej poprzez utrzymanie (w przypadku 
modernizacji) i stosowanie (w przypadku przebudowy i rozbudowy) zasad 
kształtowania tradycyjnej bryły i form nawiązujących do form tradycyjnych w 
regionie; 

3) zieleń w obrębie obszaru wymaga ochrony, wycięcie drzew oraz zabiegi 
pielęgnacyjne należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, 

4) wszystkie zmiany sposobu zagospodarowania, budowa, rozbudowa, 
odbudowa budynków wymaga uzgodnienia z właściwym Konserwatorem 
Zabytków; 

5) ewentualne podziały geodezyjne uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

6) postuluje się promocję obszarów w celu zagospodarowania i utrzymania 
zgodnego z jego wartością. 

 

W obrębie strefy ochrony ekspozycji – III poziom ochrony – zgodnie z projektem 
„Planu…” mają obowiązywać następujące zapisy: 

1) przedmiotem ochrony jest otoczenie zabytkowych zespołów zabudowy, 
2) zabudowę, formę i przebieg naziemnych urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej oraz zmiany zagospodarowania terenu w obrębie strefy uzgadniać 
z właściwym Konserwatorem Zabytków, 

 
Na obszarze „Planu…” znajdują się strefy ochrony archeologicznej objęte 

ochroną zapisami projektu „Planu…”, zgodnie z którymi obowiązuje: 
1) wymóg przeprowadzenia badań ratowniczych w przypadku planowanej 

inwestycji; 
2) konieczność nadzoru archeologicznego w przypadku zmiany 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu; 
3) zmiany sposobu użytkowania i nowe zagospodarowanie terenu lub zabudowa 

muszą być uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Gdańsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
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6. ANALIZA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH 
NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, 
KRAJOWYM I REGIONALNYM ISTOTNYCH Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTU PLANU  

6.1. Poziom międzynarodowy i krajowy 

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska na lata 2002-2012 
formułuje „VI Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska” (Decyzja NR 
1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 22 lipca 2002 r. ustanawiająca 
Szósty Wspólnotowy Program Działań w zakresie środowiska naturalnego). Jego 
realizacja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego 
i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia. Będzie realizowany 
poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego użytkowania zasobów 
naturalnych, zapobiegania powstawaniu odpadów i upowszechniania recyklingu, 
poprawy jakości środowiska miejskiego, ograniczania emisji zanieczyszczeń, ochrony 
gleb, zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz ochrony i zachowania środowiska 
morskiego. „Program ...” wspiera proces włączania problemów ochrony środowiska we 
wszystkie polityki i działania Wspólnoty w celu zmniejszenia nacisków na środowisko 
naturalne pochodzących z różnych źródeł.  

Strategiczne cele określone w projekcie „Planu...” są zgodne z ww. zapisami „IV 
Programu Działań Wspólnoty w zakresie środowiska”. 

Ponadto ważne cele ekologiczne zapisane zostały w następujących dokumentach:  

 ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych: 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 
siedlisk, Berno (1979); 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie 
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego 
(1975), ze zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982) i Reginie (1987); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio 
de Janeiro (1992); 

 Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 
Bałtyckiego (1992); 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 
Kioto, wraz z Protokołem (1997). 

 innych dokumentach międzynarodowych: 

 Europejska Konwencja krajobrazowa; 

 innych dokumentach UE: 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. 

Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę 
środowiska człowieka, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę 
uwzględnia „II Polityka ekologiczna państwa” oraz dostosowane do niej strategie i 

programy środowiskowe, w tym przede wszystkim: 

 „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”,  

 „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności 
biologicznej”; 
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 „Strategia gospodarki wodnej”.  

Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony 
środowiska przyjęte w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach 
międzynarodowych. 

Projekt „Planu...” opracowany jest w „duchu” tych dokumentów a ich wytyczne 
uwzględnia poprzez opracowania regionalne (zob. rozdz. 2.2. i 6.2. ). 

 

6.2. Poziom regionalny 

Program ochrony środowiska województwa pomorskiego  

Według „Programu ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2007-
2010, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” (2007) warunki wiatrowe w 
woj. pomorskim są w niewielkim stopniu wykorzystywane, jednak obserwuje się duże 
zainteresowanie ze strony inwestorów tą dziedziną energetyki. Szacuje się, że na 
terenie woj. pomorskiego w trakcie przygotowania są inwestycje, których łączna moc 
może osiągnąć 600-700 MW.  

Zgodnie z ww. „Programem…” (2007): „Poprzez obszar województwa przechodzi 
strefa bardzo korzystnych warunków wiatrowych (wzdłuż wybrzeża Bałtyku i Zatoki 
Puckiej, na morzu). Możliwości wykorzystania terenów strefy nadmorskiej do 
lokalizowania farm energetyki wiatrowej ogranicza jednak szereg uwarunkowań 
przyrodniczo-krajobrazowych, znamiennych dla znacznego obszaru północnej części 
województwa”. 

W „Programie…” (2007) brakuje informacji nt. rejonu obszaru „Planu…”. 

 

Program ochrony środowiska powiatu tczewskiego  

W „Programie ochrony środowiska powiatu tczewskiego na lata 2004-2011” 
(2004) przedstawiono ogólne zapisy w odniesieniu do racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych: „na terenie powiatu tczewskiego istnieją bardzo duże 
możliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej, min. poprzez stosowanie 
metod przetwarzania energii biomasy (głównie drewno, słoma, wierzba 
energetyczna, malwa pensylwańska) na energię użyteczną, głównie cieplną (kotły 
opalane biomasą). Do celów energetycznych może być również wykorzystywany gaz 
powstający w wyniku fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz gaz 
wysypiskowy. Mniejsze są perspektywy wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej, 
choć województwo pomorskie jest generalnie predysponowane do wykorzystania 
tych naturalnych mediów. Należy pamiętać o możliwości wykorzystania energii 
wodnej. Obecnie w województwie pomorskim funkcjonuje szereg małych elektrowni 
wodnych (m.in.na rzece Wierzycy); udział energii pozyskiwanej tą drogą wynosi ok. 
1%. Już obecnie sporym powodzeniem cieszą się też projekty ogrzewania domów 
mieszkalnych poprzez gruntowe wymienniki ciepła”. 

 

Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin 

Według „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pelplin” (2004) 
jednym z celów strategicznych miasta i gminy jest zwiększenie do roku 2010 udziału 
źródeł odnawialnych w produkcji energii. Projekt „Planu…” stanowi krok na drodze do 
osiągnięcia tego celu. 
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7. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ 
USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWSKO 

7.1. Wprowadzenie 

Jednym z głównych celów opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie 
miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński” jest 
dopuszczenie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych, wraz z obsługującą go 
infrastrukturą techniczną (drogi dojazdowe, place montażowe, przełącza kablowe 
SN, stacja transformatorowa itp.). Ponadto projekt „Planu…” dotyczy istniejącego 
zainwestowania osadniczego, z dopuszczeniem jego rozwoju na nowe tereny (w tym 
zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, produkcyjna) oraz terenów 
rolniczych i infrastrukturowych (w tym komunikacyjnych) tej części gminy. 

W zakresie oddziaływań ustaleń projektu „Planu ...” i możliwych przekształceń 
środowiska przyrodniczego przeanalizowano oddziaływania na następujące 
elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu: 

 przypowierzchniowa warstwa litosfery; 

 wody powierzchniowe i podziemne; 

 powietrze atmosferyczne i klimat; 

 klimat akustyczny (hałas); 

 roślinność; 

 zwierzęta; 

 różnorodność biologiczna; 

 formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000; 

 zasoby naturalne; 

 zabytki; 

 dobra materialne; 

 krajobraz; 

 ludzie. 

 

7.2. Oddziaływanie zespołu elektrowni wiatrowych  

7.2.1. Przypowierzchniowa warstwa litosfery 

Oddziaływanie projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych na wierzchnią 
warstwę litosfery będzie miało miejsce głownie na etapie inwestycyjnym, trwającym 
zwykle kilka miesięcy. Wykonane zostaną wówczas drogi dojazdowe i wykopy pod 
fundamenty wież elektrowni i wykopy pod kable. Wykonanie wykopów pod fundamenty 
spowoduje likwidację pokrywy glebowej i przekształcenia w przypowierzchniowych 
strukturach geologicznych w związku z robotami ziemnymi oraz powstanie odpadu w 
postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod fundamenty (zob. rozdz. 7.2.7.). 

Przewiduje się fundamentowanie na głębokości ok. 3 m p.p.t., co, przy 
projektowanych parametrach fundamentów (podstawa ok. 20 x 20 m), spowoduje 
konieczność wywiezienia w odniesieniu do każdej elektrowni około 1200 m3 gruntu 
(piaski drobne, piaski gliniaste i gliny), co daje wartość około 45 600 m3 gruntu dla 
zespołu 38 elektrowni wiatrowych. Ponadto znaczne ilości gleby i ziemi powstaną w 
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wyniku realizacji terenów komunikacyjnych (wykopy pod realizację nawierzchni). Grunt z 
wykopów może być wykorzystany do niwelacji terenów drogowych i zagospodarowania 
całości terenu po zakończeniu budowy lub zagospodarowany w inny sposób. 

Wykopy budowlane wykonane zostaną także przy układaniu kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych. Ziemia z wykopów pod kable wykorzystana 
zostanie w całości do ich zasypania. 

Na terenach posadowienia elektrowni wiatrowych, na placach montażowych 
wokół nich, na terenach stacji GPZ, na terenach nowych dróg dojazdowych oraz na 
terenach wykopów pod kable nastąpi likwidacja pokrywy glebowej (w przewadze 
gleby brunatne III-V klas bonitacyjnych). W przypadku terenów posadowienia 
elektrowni wiatrowych dotyczyć to będzie terenów o łącznej powierzchni ok. 37,75 ha 
dla wszystkich elektrowni i ok. 0,25 ha dla stacji GPZ. Ponadto przekształcenia gleb 
wystąpią na terenach przebiegu planowanych dróg montażowych i eksploatacyjnych. 

W trakcie budowy elektrowni, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i 
składowaniem elementów konstrukcyjnych, mogą też wystąpić przekształcenia 
fizyczne pokrywy glebowej w sąsiedztwie terenów bezpośredniej lokalizacji 
elektrowni. Przekształcenia fizyko-chemicznych właściwości gleb wystąpią również 
na terenach składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu 
budowlanego oraz w przypadkach awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. 

 

Skutkiem tych prac będą: 

 zmiany struktury litologicznej skały macierzystej (podglebia); 

 zniszczenie profilu glebowego; 

 zmiany fizycznej struktury gleby w wyniku ugniatania sprzętem budowlanym i 
składowanym materiałem. 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu „Planu…”, a w szczególności zespołu 
elektrowni wiatrowych, nie będą powstawać znaczące przekształcenia wierzchniej 
warstwy litosfery. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi na tym etapie wynikać będzie z 
zachowania na przeważającej części obszaru „Planu…” użytkowania rolniczego, z czym 
związane jest prowadzenie zabiegów agrotechnicznych. 

Na etapie likwidacji powierzchnia ziemi i gleby zostanie uwolniona od obiektów 
elektrowni oraz od betonu z fundamentu i dróg dojazdowych, doły po fundamentach 
wymagać będą rekultywacji (wypełnienie piaskiem gliniastym, nawiezienie substratu 
glebowego), po przeprowadzeniu rekultywacji teren może być przywrócony do 
produkcji roślinnej - obowiązek rekultywacji terenu po zlikwidowanym zespole 
elektrowni spoczywać będzie na właścicielu elektrowni. 

 

7.2.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja ustaleń projektu „Planu…” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 
hydrosferę. W związku z płytkim fundamentowaniem planowanych elektrowni (ok. 3 m 
p.p.t.), nie prognozuje się naruszenia pierwszego poziomu wód gruntowych. W 
lokalnych sytuacjach płytszego niż 3 m p.p.t. występowania 1. poziomu wód 
podziemnych stosuje się fundamentowanie metodą „na mokro”, czyli bez odwadniania 
wykopu.  

Na etapie eksploatacji, oddziaływanie elektrowni wiatrowych na hydrosferę, 
polegać będzie tylko na lokalnym ograniczeniu infiltracji wody opadowej do gruntu - 
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woda ta spłynie po powierzchni fundamentów elektrowni oraz po zabudowie stacji 
GPZ i infiltrację do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Na etapie likwidacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych, może wystąpić 
zagrożenie dla wód gruntowych, w wyniku wycieków substancji ropopochodnych z 
demontowanych generatorów oraz z urządzeń rozbiórkowych. Zapobieganie tego 
typu zagrożeniom jest kwestią organizacyjną (właściwe prowadzenie prac 
rozbiórkowych i dbanie o stan techniczny urządzeń).  

 

7.2.3. Stan aerosanitarny i klimat 

Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza wystąpi jedynie na etapie 
inwestycyjnym oraz na etapie likwidacji i będzie wynikać głównie z pracy sprzętu 
budowlanego i rozbiórkowego, transportu materiałów budowlanych i gleby z urobku 
oraz elementów konstrukcyjnych elektrowni (spaliny).  

Transport urobku samochodami ciężarowymi oraz dowóz betonu do wylewania 
fundamentów pogorszy okresowo warunki aerosanitarne (spaliny i pył) w sąsiedztwie 
tras ich przejazdów, które w związku z tym należy wyznaczyć z ominięciem, w jak 
największym stopniu, terenów osadniczych. 

Ruch pojazdów, realizacja wykopów oraz składowanie gleby z urobku i 
ewentualnie sypkich materiałów budowlanych spowoduje okresową emisję pyłów do 
atmosfery. W związku z zawilgoceniem podłoża na dużej części terenu planowanej 
inwestycji emisja ta będzie znacznie ograniczona. Będzie ona miała charakter 
niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy. Wobec 
dobrych warunków przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na warunki 
aerosanitarne w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 

Z transportem samochodowym (konstrukcji elektrowni, urobku z wykopów itp.) i z 
pracą ciężkiego sprzętu na terenie lokalizacji przedsięwzięcia związanych z etapem 
inwestycyjnym oraz z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych związana będzie 
emisja hałasu (zob. rozdz. 7.2.4.).  

Na etapie funkcjonowania elektrownie wiatrowe nie powodują emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Przeciwnie elektrownie wiatrowe 
są w swej istocie urządzeniami proekologicznymi, które w ogólnym bilansie 
ograniczają emisję do atmosfery zanieczyszczeń energetycznych. 

Wpływ elektrowni wiatrowych na lokalne warunki klimatyczne polegać będzie przede 
wszystkim na osłabieniu siły wiatru. Energia kinetyczna wiatru zamieniona będzie w 
energię mechaniczną urządzeń prądotwórczych i docelowo w energię elektryczną (istota 
funkcjonowania elektrowni wiatrowych).  

Niewielkie zmiany anemometryczne będą też miały miejsce w otoczeniu wież 
elektrowni, w tym przy powierzchni ziemi. 

Konstrukcje elektrowni spowodują także niewielki spadek natężenia 
bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi 
(zacienienie). Będą to zmiany nieistotne dla organizmów żywych. 
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7.2.4. Klimat akustyczny 

7.2.4.1. Etap inwestycyjny i etap likwidacji 

Emisja hałasu na etapie inwestycyjnym i likwidacji będzie miała podobny 
charakter – będzie ona związana głównie z transportem samochodowym (konstrukcji 
elektrowni, urobku z wykopów, betonu do wylewania fundamentów itp.) oraz z pracą 
ciężkiego sprzętu na terenie lokalizacji przedsięwzięcia.  

Ze względu na to, że prace budowlano–instalacyjno–montażowe (oraz demontaż 
urządzeń), prowadzone będą w porze dziennej oraz znaczną odległość placów 
budowy od najbliższej zabudowy mieszkalnej można przyjąć, że poziom 
ekwiwalentny hałasu poza terenem prowadzonych prac, spowodowany 
funkcjonowaniem maszyn budowlanych i towarzyszących im urządzeń technicznych, 
a także zwiększonym ruchem pojazdów samobieżnych i samochodowych, nie będzie 
uciążliwy dla mieszkańców (poziom hałasu występującego okresowo w trakcie prac 
budowlanych, nie jest normowany w polskim prawie). 

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego może wywołać drgania, które 
zlokalizowane będą w strefie prowadzonych prac i ustąpią z chwilą ich zakończenia. 
Ze względu na odległości zabudowy mieszkalnej od placu budowy nie prognozuje się 
zagrożeń wibracjami dla najbliższych budynków i ludzi w nich przebywających.  

 

7.2.4.2. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na warunki akustyczne na 
etapie funkcjonowania 

Wprowadzenie 

Celem analizy jest określenie wartości i zasięgu emitowanego do środowiska 
hałasu przez urządzenia projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych, w celu 
oceny skutków wpływu przedmiotowej inwestycji na klimat akustyczny otoczenia. 

Analizę wykonano na podstawie: 

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

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

 danych technicznych elektrowni wiatrowych typu REpower MM 92 2000 
przewidywanych do budowy w lokalizacji koło Pelplina, 

z wykorzystaniem programu komputerowego WindPRO 2.6 firmy EMD zgodnego z 
ww. normą. 

Charakterystyka źródeł hałasu 

Zapisany w projekcie zespołu elektrowni wiatrowych Pelplin 2 program inwestycji 
przewiduje budowę do 38 turbin.  

Źródłem hałasu emitowanego do środowiska z elektrowni wiatrowej jest praca 
generatora i śmigieł. Są to źródła o dużej mocy akustycznej powodujące zmiany 
klimatu akustycznego na znacznych obszarach. Dodatkowo, wysokość umieszczenia 
urządzeń emitujących hałas, zwiększa zasięg jego oddziaływania.  
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Jako podstawę do obliczenia i określenia zasięgu oddziaływania projektowanego 
zespołu elektrowni wiatrowych przyjęto dane przedstawione przez wytwórcę 
elektrowni typu REpower MM 92 2000. Obliczeniowa, znamionowa moc akustyczna 
podana przez producenta wynosi 105 dB. 

Współczesne elektrownie wiatrowe są wyposażone w urządzenia pozwalające 
regulować ich parametry w zależności od pożądanego na danym terenie poziomu 
emisji hałasu. Wg informacji producenta moc akustyczna będzie zmieniała się 
skokowo i będzie przyjmowała wartości 105, 103, 102 i 100 dB. 

Przedstawione powyżej dane akustyczne wykorzystano w programie 
komputerowym „WindPRO 2.6” dla określenia zasięgu propagacji hałasu 
emitowanego z analizowanego zespołu elektrowni wiatrowych w środowisku. 
Obliczenia wykonano dla poziomu A mocy akustycznej, z uwzględnieniem rozkładu 
poziomu mocy akustycznej źródła w pasmach oktawowych. Temperatura powietrza 

10 C, wilgotność względna 70%. Tłumienie przez grunt obliczono przyjmując 
wskaźnik gruntu G=1. 

Określenie kryterium oceny oddziaływania hałasu na środowisko  

Kryterium dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla funkcji chronionych 
określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 
poz. 826 + załącznik). 

Projektowany zespół elektrowni wiatrowych zlokalizowany ma być na terenach 
użytków rolnych i żadna z działek, na których budowane mają być projektowane 
turbiny, nie graniczy bezpośrednio z obszarami o funkcji chronionej.  

W związku z tym, w chwili obecnej, zgodnie z aktualnie obowiązującym, ww 
Rozporządzeniem, nie ma podstaw prawnych do określenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu w środowisku na styku działek przewidywanych do budowy turbin i 
otaczających je terenów. 

Ze względu na przewidywane zasięgi oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych 
należy sprawdzić poziom hałasu, jaki może on wytwarzać w środowisku na granicy 
istniejącej zabudowy zagrodowej i zabudowy jednorodzinnej, zarówno na obszarze 
analizy jak i na terenach sąsiednich. Poziom ten nie może przekraczać wartości 
określonych w punktach 2a i 3b Tabeli nr 1 załącznika do ww Rozporządzenia. 

Biorąc pod uwagę obecne oraz planowany w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy, sposoby zagospodarowania 
przestrzennego terenów sąsiadujących z zespołem elektrowni wiatrowych, konieczne 
jest określenie zasięgu jego oddziaływania na otoczenie. 

Przyjmując, że dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na granicy: 

 zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej może wynosić: 

od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu: 

LAeqD = 50 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna);  

LAeqN = 40 dB w godz. od 22-6 (pora nocna). 

 zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinne i zagrodowej może wynosić: 

od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu 

LAeqD = 55 dB w godz. od 6- 22 (pora dzienna),  

LAeqN = 45 dB w godz. od 22-6 (pora nocna). 
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Z powyższego zestawienia wynika, że zasięg oddziaływania analizowanego zespołu 
elektrowni wiatrowych na otoczenie winien być oceniany wg izolinii LAeq = 50 lub LAeq = 
55 dB w porze dziennej oraz wg izolinii LAeq = 40 dB lub LAeq = 45 dB w porze nocnej, w 
zależności od istniejącego zainwestowania oraz zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zabudowy chronionej.  

Wyniki analizy 

Obliczenia przeprowadzono dla podstawowego, wspomnianego wcześniej 
wariantu, tj. dla znamionowej mocy akustycznej 105 dB. Analizowano dwie wersje: 

 zasięg maksimum – wszystkie projektowane na tym obszarze elektrownie 
wiatrowe pracują przy mocy maksymalnej mocy akustycznej LAW = 105 dB, 

 zasięg optymalny – moc akustyczna elektrowni wiatrowych została tak dobrane, 
aby uzyskać spełnienie warunków dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu 
na obszarze analizy w porze nocnej. 

Dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej na obszarze analizy określony jest 
przez wartość LAeq = 45 dB, która nie może zostać przekroczona na granicach 
obszarów występowania istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych w 
zabudowie zagrodowej oraz przez wartość LAeq = 40 dB, która nie może zostać 
przekroczona na granicach obszarów występowania istniejących i projektowanych 
budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. Na potrzeby niniejszej analizy 
założono również że wartość LAeq = 40 dB ma być zachowana na skrajnych, 
północnych zabudowaniach miasta Pelplin. 

Wyniki obliczeń w siatce punktów obserwacji przedstawione są w postaci 
szkiców sytuacyjnych z naniesionymi źródłami hałasu (38 punktów odpowiadających 
poszczególnym elektrowniom). Zasięg oddziaływania hałasu przedstawiono przy 
pomocy izofon (linii równego poziomu dźwięku).  

Uzyskane wyniki zaprezentowano w formie graficznej. Na rysunku nr 10 
przedstawiono obraz pola akustycznego wynikający z pracy 38 projektowanych 
elektrowni wiatrowych przy mocy akustycznej LAW = 105 dB. W przypadku tego 
wariantu (maksymalny zasięg hałasu) w rejonach zabudowy mieszkalnej zagrodowej 
jak i zabudowy jednorodzinnej prognozowane poziomy hałasu nie przekraczają 
wartości 50dB. 

Wyniki te wskazują, że w przypadku mocy akustycznej LAW = 105 dB praca 
całego zespołu elektrowni wiatrowych (38 turbin) będzie możliwa w porze dziennej 
bez ograniczeń. 

Na rys. 11 przedstawiono obraz pola akustycznego spełniającego warunki 
określone przez dopuszczalne poziomy hałasu w porze nocnej. Do obliczeń 
wykorzystano zapisane wyżej, zmniejszone poziomy mocy akustycznej. 

Obraz ten otrzymano w wyniku kolejnych symulacji tak, aby uzyskać poziomy 
hałasu nie przekraczające poziomów dopuszczalnych w porze nocnej. W tym celu 
niezbędne było założenie obniżenie poziomu mocy akustycznej 28 elektrowni 
wiatrowych do wartości: 

 LAW = 103 dB - turbiny nr 4, 11,15, 24 i 33, 

 LAW = 102 dB - turbiny nr 14, 20, 22, 34, 35, 36 i 38 

 LAW = 100 dB - turbiny nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23 i 37. 

Pozostałe 10 turbin może pracować przy znamionowej mocy akustycznej  
LAW= 105 dB. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10 Obraz pola akustycznego w środowisku dla zespołu elektrowni wiatrowych na obszarze „Planu...” – maksymalna moc akustyczna elektrowni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11 Obraz pola akustycznego w środowisku dla zespołu elektrowni wiatrowych na obszarze „Planu…” – moc akustyczna elektrowni zoptymalizowana dla pory nocnej 
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Przeprowadzone analizy szeregu wariantów pozwoliły na wyznaczenie obszaru, 
na którym poziom hałasu w porze nocnej może przekraczać wartość LAeq = 45 dB. 
Granice tego obszaru stanowią jednocześnie granice terenu, który należy objąć 
zakazem zabudowy (zakazem lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w 
zabudowie zagrodowej). Jednocześnie obszar, na którym poziom hałasu w porze 
nocnej przekracza wartość LAeq = 40 dB powinien być objęty zakazem lokalizowania 
nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

Wnioski  

Wykonana analiza wykazała, że z punktu widzenia kształtowania klimatu 
akustycznego możliwa jest realizacja analizowanego zamierzenia inwestycyjnego w 
jego planowanej postaci. Projektowany zespół 38 elektrowni wiatrowych może 
pracować bez ograniczeń w porze dziennej przy pełnej mocy akustycznej każdej z 
turbin, tj. przy LAW = 105 dB.  

W porze nocnej może pracować wszystkie 38 elektrowni wiatrowych, przy czym 
28 z nich przy ograniczonej emisji hałasu do środowiska. Przewidywany stopień 
ograniczenia emisji hałasu każdej z turbin jest inny, dobierany indywidualnie i zależy 
od miejsca lokalizacji danej elektrowni wiatrowej.  

Zapisane wyżej wyniki i wnioski są oparte na prognozie wynikającej z 
modelowania matematycznego – analizy komputerowej projektu. Podana wyżej 
prognoza winna być zweryfikowana w oparciu o stan faktyczny inwestycji, jaki 
zostanie stwierdzony po jej realizacji, na podstawie pomiarów poziomu hałasu 
wykonanych w ramach analizy porealizacyjnej (zob. rozdz. 11.). 

 

7.2.5. Emisja infradźwięków 

Według polskiej normy PN-86/N-01338 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub 
hałas, którego widmo częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 2 Hz do 16 Hz. 
Według ISO 7196 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub hałas, którego widmo 
częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 1 Hz do 20 Hz. 

W odniesieniu do infradźwięków sztucznego pochodzenia, funkcjonuje pojęcie 
hałasu infradźwiękowego oraz hałasu niskoczęstotliwościowego, który obejmuje 
zakres częstotliwości od około 10 Hz do 250 Hz.  

Infradźwięki wchodzące w skład hałasu infradźwiękowego, są odbierane w 
organizmie specyficzną drogą słuchową (głównie przez narząd słuchu). Słyszalność 
ich zależy od poziomu ciśnienia akustycznego. Stwierdzono jednak dużą zmienność 
osobniczą w zakresie percepcji słuchowe infradźwięków, szczególnie dla najniższych 
częstotliwości. Progi słyszenia infradźwięków są tym wyższe, im niższa jest ich 
częstotliwość i wynoszą na przykład: dla częstotliwości 2 Hz około 120-140 dB, dla 
częstotliwości 6 ÷ 8 Hz około 100 dB, a dla częstotliwości 12 ÷ 16 Hz około 90 dB.  

Poza specyficzną drogą słuchową infradźwięki są odbierane przez receptory czucia 
wibracji. Progi tej percepcji znajdują się o 20 ÷ 30 dB wyżej niż progi słyszenia. Gdy 
poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 140 dB, infradźwięki mogą 
powodować trwałe, szkodliwe zmiany w organizmie. Możliwe jest występowanie 
zjawiska rezonansu struktur i narządów wewnętrznych organizmu, subiektywnie 
odczuwane już od 100 dB jako nieprzyjemne uczucie wewnętrznego wibrowania. Jest to 
obok ucisku w uszach jeden z najbardziej typowych objawów stwierdzonych przez 
osoby narażone na infradźwięki. Jednak dominującym efektem wpływu infradźwięków 
na organizm, jest ich działanie uciążliwe, występujące już przy niewielkich 
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przekroczeniach progu słyszenia. Działanie to charakteryzuje się subiektywnie 
określonymi stanami nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności, zaburzeniami 
równowagi, sprawności psychomotorycznej oraz zaburzeniami funkcji fizjologicznych. 
Obiektywnym potwierdzeniem tych stanów są zmiany w ośrodkowym układzie 
nerwowym, charakterystyczne dla obniżenia stanu czuwania (wg informacji zawartych 
na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - www.ciop.pl.). 

W przypadku elektrowni wiatrowych infradźwięki są generowane w sytuacji, gdy 
niewłaściwie wyprofilowana jest łopata turbiny i źle dobrana prędkość obrotowa. W 
początkowym okresie rozwoju turbin wiatrowych były one rzeczywiście uciążliwe dla 
sąsiedztwa. Jednak zaostrzenia prawne i szybki rozwój w tej dziedzinie doprowadził 
do uzyskania konstrukcji prawie nieemitujących infradźwięków. 

Na podstawie licznych badań (Ingielewicz, Zagubień 2004, Leventhall 2005, 
Rogers 2005, Chouard 2006) można stwierdzić, że: 

 poziomy hałasu infradźwiękowego mierzone w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni 
wiatrowych są bardzo małe; 

 poziom dźwięku G infradźwięków generowanych przez turbiny, mierzony w 
odległości 500 m jest praktycznie na poziomie tła akustycznego i jest nieodczuwalny 
dla człowieka. Przykładowo wg wyników pomiarów (Ingielewicz, Zagubień 2004) dla 
FW Jankowice Wielkie poziom dźwięku G infradźwięków generowanych przez 
turbiny wraz z tłem akustycznym zawierał się w przedziale 56,4 dB dla 2 Hz do 78,4 
dB dla 16Hz, natomiast poziom dźwięku G tła akustycznego po wyłączeniu 
wszystkich turbin wynosił od 55,8 dla 2 Hz do 76,1 dB dla 16 Hz; 

 infradźwięki o poziomie dźwięku G, LG mniejszym od 90 dB nie powodują 
żadnych dowiedzionych ujemnych skutków na organizm człowieka; 

 infradźwięki o poziomie ciśnienia akustycznego niższym od podanych wyżej progów 
słyszenia nie powodują wrażenia słuchowego i nie są odczuwalne przez człowieka. 

Reasumując, elektrownie wiatrowe emitują infradźwięki na bardzo niskim 

poziomie, zdecydowanie poniżej wartości mogących wpływać na zdrowie ludzi. 
 

7.2.6. Promieniowanie elektromagnetyczne 

W skład projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych wchodzą następujące, 
potencjalne źródła promieniowanie elektromagnetycznego: 

 stacja transformatorowa SN/110 kV (GPZ – abonencki), 

 elektrownie wiatrowe; 

 linie kablowe (podziemne) SN, łączące zespół elektrowni wiatrowych z 
projektowaną stacją transformatorową SN/110 kV; 

 linia kablowa lub napowietrzna 110 kV łącząca projektowaną stację 
transformatorową SN/110 kV z istniejącym systemem elektroenergetycznym. 

Przyłącza kablowe SN (łączące zespół elektrowni ze stacją transformatorową), 
ewentualne przyłącze kablowe WN 110 kV (mające łączyć stację transformatorową z 
istniejącym systemem elektroenergetycznym) oraz same elektrownie wiatrowe, nie 
stanowią istotnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Technologia wyko-
nania tego typu urządzeń energetycznych, jak kable średniego napięcia i generatory 
(prądnice) elektrowni wiatrowych, zakłada stosowanie odpowiednich ekranów, 
uniemożliwiających wypromieniowywanie energii elektromagnetycznej do otoczenia – 
środowiska.  
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W związku z powyższym istotnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, 
związanym z funkcjonowaniem planowanego zespołu elektrowni wiatrowych, będzie 
przede wszystkim stacja transformatorowa SN/110 kV (stanowiąca część infrastruktury 
technicznej zespołu elektrowni wiatrowych) oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna 
110 kV (łącząca planowaną stację transformatorową SN/110 kV z istniejącym systemem 
elektroenergetycznym).  

Przez obszar planu przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV 
(planowana do modernizacji na linię 400 kV) oraz planowana jest budowa nowych linii 
wysokiego napięcia i stacji elektroenergetycznej 400/110 kV. Ze względu na charakter 
oddziaływań i powiązanie projektowanego GPZ – abonenckiego (stanowiącego część 
infrastruktury technicznej zespołu elektrowni wiatrowych) oraz stacji 
elektroenergetycznej 400/110 kV i linii elektroenergetycznych wysokich napięć, 
oddziaływanie tych obiektów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 
omówione zostało wspólnie w rodz. 7.4. 

 

7.2.7. Odpady  

Etap budowy 

W trakcie budowy zespołu elektrowni wiatrowych (drogi, sieć 
elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, fundamenty elektrowni, montaż 
elektrowni) powstaną odpady budowlane, zaliczane do grupy 17 wg Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. 
Nr 112, poz. 1206 (tab. 9). Szacunek ilości odpadów wykonano metodą analogii do 
zrealizowanych już zespołów elektrowni wiatrowych. 

 

Tabela 9 Rodzaje odpadów na etapie budowy elektrowni wiatrowych 

Kod 
grupy 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Ilość 

(dla zespołu 
38 elektrowni 
wiatrowych) 

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

ZANIECZYSZCZONYCH) 

 

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

 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  50 m3 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  5 m3 

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

wymienione w 17 01 06 

8 m3 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 7 m3 

17 02  Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych   

17 02 01 Drewno  6 m3 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  5 m3 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych   

17 03 80 Odpadowa papa  5 m3 
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17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali   

17 04 05 Żelazo i stal  7 tony 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  1000 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  65000 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  7 m3 

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

 

Znaczna część ww. odpadów (z wyjątkiem gleby i ziemi) będzie tymczasowo 
gromadzona w przeznaczonych do tego kontenerach/pojemnikach, co zminimalizuje 
ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Większość 
odpadów wymienionych w tabeli 9, z wyjątkiem odpadów grup 17 04 11 i 17 06, ich 
posiadacz (Inwestor), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 
przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, zm. 
Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614), może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne 
potrzeby (zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu). 

W przypadku braku przekazania, ww. odpady podmiot gospodarczy posiadający 
odpowiednią decyzję Starosty Powiatu Tczewskiego lub innego musi wywieźć na 
koszt Inwestora na legalnie działające składowisko odpadów, zgodnie z „Planem 
gospodarki odpadami dla gminy Pelplin”. 

 

Etap eksploatacji 

W trakcie eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych i infrastruktury 
towarzyszącej nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem odpadów związanych z 
okresowymi pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych.  

Dla różnych typów turbin, zgodnie z danymi producentów, można założyć wymianę 
oleju przekładniowego z częstotliwością od 1 raz na rok do 1 raz na kilkanaście lat (jest 
to sprawa indywidualna nawet dla poszczególnych elektrowni wiatrowych w obrębie 
farmy - czy olej powinien być wymieniony ustala się na podstawie analiz w cyklu 
półrocznym dla oleju przekładniowego i w cyklu rocznym dla oleju hydraulicznego). Ilość 
oleju w jednej turbinie, zależnie od typu, kształtuje się na poziomie 60 - 90 l. 

W przypadkach konieczności wymiany oleju i filtrów w podzespołach turbin mogą 
powstawać odpady niebezpieczne (tab. 10). 
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Tabela 10 Możliwe rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych w planowanym 
zespole elektrowni wiatrowych na etapie funkcjonowania 

Lp. Rodzaj odpadu Kod 

Ilość odpadów 
w ciągu roku 
(dla zespołu  
38 elektrowni 

wiatrowych) 1/ 

Sposób postępowania 
z odpadami 

1 mineralne oleje hydrauliczne 
nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* ok. 450 kg 2 przekazywanie 
odbiorcy odpadów 

2 inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

13 02 08* ok. 300 kg 3/ przekazywanie 
odbiorcy odpadów 

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

13 03 07* ok. 450 kg 4/ odbiór przez 
wykonawcę serwisu 

4 opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* ok. 90 kg wykorzystywane do 
przejściowego maga-
zynowania odpadów 
i/lub przekazywane 
odbiorcy odpadów 

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

15 02 02*  ok. 450 kg przekazywanie 
odbiorcy odpadów 

6 zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 (lampy 
fluorescencyjne) 

16 02 13*  ok. 100 kg przekazywanie 
odbiorcy odpadów 

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

 

1/ 
Szacunek na podstawie informacji z funkcjonujacych zespołów elektrowni wiatrowych. 

2/ 
Przepracowane oleje hydrauliczne stanowią odpad po wykonaniu (przeciętnie co 5 lat) głównego 
przeglądu instalacji oleju hydraulicznego – między przeglądami ew. niewielkie przecieki usuwane są 
przy użyciu tkanin do wycierania. 

3/ 
Przepracowane oleje przekładniowe stanowić mogą odpad tylko w przypadku nieprzewidzianej 
utraty ich właściwości (w normalnej eksploatacji nie przewiduje się wymiany tego oleju) - ew. 
niewielkie przecieki usuwane są przy użyciu tkanin do wycierania. 

4/
 Przepracowane oleje stosowane jako elektroizolatory stanowić mogą odpad tylko w przypadku 
nieprzewidzianej utraty ich właściwości (w normalnej eksploatacji nie przewiduje się wymiany tego 

oleju) – ew. wymiany tego oleju dokonuje wyłącznie serwis fabryczny dostawcy transformatora. 

 

Oleje przepracowane (lp. 1, 2 w tabeli 10), w przypadku konieczności 
spuszczenia oleju z instalacji, gromadzone są w szczelnych pojemnikach (lp. 4 w 
tabeli 10) w zamkniętej wieży elektrowni wiatrowej, w sposób uniemożliwiający 
rozlanie, na utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu.  

Materiały filtracyjne i tkaniny do wycierania (lp. 5 w tabeli 10) gromadzone są w 
specjalnych pojemnikach na poziomach obsługi generatorów wiatrowych i po 
zapełnieniu przekazywane odbiorcy odpadów. 
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Na odbiór i utylizację olejów przepracowanych oraz tkanin zaolejonych 
wymagane jest zawarcie umowy z uprawnioną firmą.  

Zużyte lampy fluorescencyjne (lp. 6 w tabeli 10) gromadzone są w metalowych 
opakowaniach producenta w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu magazynu 
podręcznego w sposób zabezpieczający przed stłuczeniem. Na odbiór i 
unieszkodliwienie zużytych źródeł światła wymagane jest zawarcie umowy z 
uprawnioną firmą. 

Etap likwidacji 

Na etapie likwidacji zespołu elektrowni wiatrowych (demontaż elektrowni i stacji 
elektroenergetycznej, likwidacja fundamentów elektrowni i stacji, likwidacja sieci 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej) powstaną odpady budowlane, zaliczane do 
grupy 17 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206 (tab. 1); szacunek ilości odpadów 
wykonano metodą analogii do zrealizowanych już zespołów elektrowni wiatrowych. 
(zob. tab. 11). 

 

Tabela 11 Rodzaje odpadów na etapie likwidacji zespołu elektrowni wiatrowych 

Kod grupy 
odpadów 

Rodzaj odpadu Ilość 

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

 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  ok. 45600 m3 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia  

ok. 30 m3 

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

wymienione w 17 01 06 

ok. 28 m3 

17 01 82 Inne niewymienione odpady ok. 28 m3 

17 02  Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych   

17 02 03 Tworzywa sztuczne  ok. 600 m3 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali   

17 04 05 Żelazo i stal  ok. 6.750 t 
(jedna elektrow-
nia ok. 450 t) 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  ok. 26.000 mb 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest  

 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  ok. 28 m3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie szacunków z prac rozbiórkowych w krajach UE, klasyfikacja 
odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów. 
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Zasady postępowania z odpadami regulują ustawa o odpadach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do niej. 

 

7.2.8. Roślinność i różnorodność biologiczna 

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na szatę roślinną będzie miało miejsce 
wyłącznie na etapie inwestycyjnym. Na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych (place serwisowe), stacji elektroenergetycznej oraz na terenach nowych 
dróg dojazdowych zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, 
reprezentowana głównie przez agrocenozy.  

W trakcie budowy elektrowni wiatrowych, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu 
i składowaniem elementów konstrukcyjnych, mogą też wystąpić okresowe 
przekształcenia fizyczne szaty roślinnej w sąsiedztwie terenów bezpośredniej 
lokalizacji elektrowni. 

Projektowane tereny elektrowni położone są w obrębie użytków rolnych, zajętych 
aktualnie przez uprawy polowe.  

Ustalenia projektu „Planu…” zachowują najwartościowsze elementy środowiska 
przyrodniczego występujące na obszarze, w tym tereny leśne, założenia parkowe itp.  

7.2.9. Fauna 

W trakcie budowy elektrowni wiatrowych, w efekcie uciążliwości związanych z 
funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) 
i dojazdami na place budowy, fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na 
sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o 
dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych 
(przede wszystkim niektóre gatunki gryzoni i ptaków). 

Na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowych i na terenach 
nowych dróg dojazdowych, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi także 
likwidacja fauny glebowej.  

Oddziaływanie na etapie funkcjonowania elektrowni wiatrowych na zwierzęta, 
zwłaszcza na fruwające, jest jednym z ważniejszych, potencjalnych skutków 
przyrodniczych eksploatacji elektrowni wiatrowych. Oddziaływanie na ptaki i 
nietoperze (oddziaływanie na bezkręgowce jest nierozpoznane) może przejawiać się 
głównie przez: 

 śmiertelność w wyniku kolizji z konstrukcjami elektrowni; 

 zmiany rozmieszczenia zwierząt w wyniku utraty siedlisk na terenie lokalizacji 
elektrowni i w jego otoczeniu, w tym w wyniku akustycznego oddziaływania 
elektrowni wiatrowych;  

 zmiany tras przelotów. 

Ptaki 

Generalnie, liczba kolizji ptaków z turbinami jest funkcją liczebności ptaków 
użytkujących dany teren. Największą śmiertelność ptaków notowano w przypadku 
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenach (Gromadzki 2002)16: 

                                            
16

 Gromadzki M., 2002, Uwarunkowania faunistyczne – ornitologiczne, w: Gromadzki M., Przewoźniak 
M., Ekspertyza nt. ekologiczno-krajobrazowych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w 
północnej (Pobrzeże Bałtyku) i w centralnej części woj. pomorskiego BPiWP „Proeko” , Gdańsk. 
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 atrakcyjnych dla ptaków jako żerowiska; 

 stanowiących trasy regularnych przelotów wędrówkowych; 

 stanowiących trasy regularnych dolotów na żerowisko lub noclegowisko. 

Udokumentowano także wpływy składu gatunkowego ptaków na ich 
śmiertelność, co wynika z międzygatunkowych różnic wysokości przelotów i 
dobowego rozkładu aktywności wędrówkowej. 

Istotny wpływ na wzrost zagrożenia kolizji ptaków z konstrukcjami elektrowni 
mają ponadto: 

 parametry konstrukcji elektrowni: wysokość, średnica rotorów, prędkość obrotów 
rotorów, oświetlenie nocne; 

 wielkość zespołu elektrowni i ich wzajemne rozmieszczenie; 

 warunki meteorologiczne (przede wszystkim widoczność); 

 pora doby: świt, dzień, zmierzch i noc (różna aktywność ptaków i widoczność); 

 pora roku: wiosenne przeloty, lęgi, jesienne przeloty, zimowanie. 

Odstraszający efekt elektrowni wiatrowych wobec ptaków obserwowano w 
odległości do ok. 800 m, przeciętnie 200-500 m (Gromadzki 2002). Tereny lokalizacji 
elektrowni i ich otoczenie są słabiej wykorzystywane jako miejsca żerowania, 
odpoczynku i gniazdowania ptaków, występują też zmiany przelotów ptaków. 
Odstraszający wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki stanowi zarazem czynnik 
obniżający ich śmiertelność. 

 

Wnioski z monitoringu ornitologicznego obszaru planu 

Obszar planowanego zespołu elektrowni wiatrowych charakteryzuje się 
stosunkowo dużą różnorodnością awifauny we wszystkich porach roku. Jednakże 
roczny monitoring ornitologiczny wykazał, że ptaki występują w wyraźnym większym 
zagęszczeniu na wybranych obszarach monitorowanej powierzchni (np. składowisko 
odpadów i okolice, oczka wodne na SE od Nowego Dworu, zadrzewienia i 
zakrzewienia śródpolne koło Ornasowa) (Ożarowski 2009). 

W celu zmniejszenia ryzyka kolizji ptaków z planowanymi na obszarze „Planu…” 
elektrowniami wiatrowymi w monitoringu zostały zawarte uwagi i zalecenia dotyczące 
ich lokalizacji (w tym odsunięcie od terenów o największej wartości dla awifauny). 
Zalecenia sformułowane w monitoringu zostały uwzględnione na etapie tworzenia 
projektu „Planu…” (między innymi zmniejszono liczbę elektrowni z pierwotnie 
planowanych 42 do 38 oraz odsunięto elektrownie od doliny Węgiermucy, od 
terenów hydrogenicznych na południowy-wschód od Nowego Dworu, zadrzewień w 
rejonie Ornasowa i z terenu projektowanego Kociewskiego OChK) (zob. rozdz. 10). 
Funkcjonowanie elektrowni w obrębie wydzieleń 7.E i 11.E, uzależniono od wyników 
porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego. W przypadku wykazania ich 
znaczącego wpływu na śmiertelność ptaków konieczne będzie ich zamknięcie do 
czasu zaprzestania składowania tu odpadów komunalnych i rekultywacji 
składowiska. Natomiast elektrownie w obrębie wydzieleń 8.E i 9.E (planowane do 
realizacji w rejonie tras przelotów ptaków na składowisko), mają być dopuszczone do 
eksploatacji dopiero po zaprzestaniu składowania tu odpadów komunalnych i 
rekultywacji składowiska.  
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Nietoperze 

Najważniejszymi miejscami żerowania nietoperzy w krajobrazie rolniczym są 
zwykle zbiorniki wodne (Downs i Racey 2006), zaś podstawowymi trasami przelotów 
między kryjówkami a żerowiskami – liniowe elementy krajobrazu, zwłaszcza szpalery 
drzew (Verboom i Huitema 1997). Istotnymi miejscami żerowania dla nietoperzy 
mogą być również płaty liściastych starodrzewi i ich skraje (Walsh i Harris 1996, 
Russ i Montgomery 2002). Natomiast na terenach otwartych aktywność nietoperzy z 
rodzaju Pipistrellus spada do zera już w odległości 70 metrów od rzeki czy zbiornika 
wodnego, osiąga również minimalne wartości około 40 metrów od linii drzew (Downs 
i Racey 2006).  

Większość nietoperzy unika pozbawionych drzew, rozległych pól uprawnych 
(Lesiński i in. 2000). W świetle tych danych, turbiny położone w odległości większej 
niż 100-200 metrów od zadrzewień liniowych i zbiorników wodnych powinny stanowić 
jedynie niewielkie zagrożenie dla nietoperzy.  

 

Wnioski z monitoringu chiropterologicznego obszaru planu (Mateusz 
Ciechanowski, Anna Myślak) 

1. Wyniki rocznego monitoringu wskazują, że teren planowanego zespołu elektrowni 
wiatrowych nie jest szczególnie cenny dla nietoperzy w skali kraju lub regionu.  

2. Gatunki żerujące i migrujące przez badaną powierzchnię w Pelplinie należą do 
najpospolitszych w nizinnej część Polski, zaś migracje sezonowe nietoperzy są tu 
umiarkowanie zaznaczone w sezonowej dynamice aktywności.  

3. Nie znaleziono tu również większych koncentracji żerujących osobników, dlatego 
wydaje się, że realizacja inwestycji jest możliwa w proponowanej lokalizacji.  

Ze względu na wysoki ogólny poziom aktywności nietoperzy w okresie letnim i 
wczesnowiosennym, istnieje pewne ryzyko wystąpienia śmiertelności nietoperzy, 
zwłaszcza w okresie wędrówek sezonowych. W związku z powyższym, w 
monitoringu zaproponowano dyslokację dwóch z pierwotnie planowanych elektrowni, 
co zostało uwzględnione w projekcie „Planu…” (zob. rozdz. 10). Ponadto w 
monitoringu zoproponowano szereg działań organizacyjnych mających 
zminimalizować ryzyko śmiertelności nietoperzy w trakcie eksploatacji zespołu 
elektrowni wiatrowych (zob. rozdz. 9) oraz wskazano na konieczność 
przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego (zob. rozdz. 11). 

 

Inne zwierzęta 

Oddziaływanie fal dźwiękowych (w pełnym zakresie spektrum, w tym ultra- i 
infradźwięków), wibracji i ruchu śmigieł na kręgowce naziemne i wodne oraz na 
bezkręgowce jest prawdopodobne, ale nie było, jak się wydaje, badane (Goc, 
Meissner, 2007). Najważniejszy skutek ekologiczny eksploatacji elektrowni wiatrowych - 
śmiertelność ptaków - powoduje dodatkowo zmiany w rozmieszczeniu padlinożerców, 
dla których tereny elektrowni wiatrowych mogą być atrakcyjnym żerowiskiem. 

Zespoły elektrowni wiatrowych mogą stanowić bariery ekologiczne na szlakach 
wędrówek zwierząt fruwających i poruszających się po lądzie. Wydaje się, iż w 
większości przypadków mogą być one ominięte przez zwierzęta. 

 

Na etapie likwidacji ustanie wszelkie oddziaływanie inwestycji na zwierzęta, w 
tym na ptaki i nietoperze. 
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7.2.10. Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

7.2.10.1. Obszar planu 

Obszar „Planu…” znajduje się poza zasięgiem terytorialnych form ochrony 
przyrody i krajobrazu. 

Północno-wschodnia i centralna część obszaru „Planu…” położona jest w 
granicach planowanego Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu jest w szczególności 
zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w system obszarów 
chronionych (Kostarczyk, Przewoźniak 2002). Kociewski OChK miałby obejmować 
doliny Wierzycy i Węgiermucy i ich dopływów (ze względu na funkcję korytarzy 
ekologicznych) oraz północną część Pojezierza Starogardzkiego (ze względu na 
znaczenie ekologiczne i rekreacyjne).  

Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody (Dz. U. z dn. 16.04.2004 r.) następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

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

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

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej; 

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów 
klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego. 

Zakazy, o których mowa powyżej, nie dotyczą: 

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 
powszechnym; 

3) realizacji inwestycji celu publicznego. 
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Projekt „Planu…” uwzglednia projekt utworzenia Kociewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. W granicach planowanego obszaru chronionego krajobrazu 
nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych.  

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004. Nr 92, poz. 880) na 
obszarze planu, tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, 
zwierząt i grzybów. Realizacja ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego...” w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych nie 
spowoduje zagrożenia dla chronionych gatunków roślin (lokalizacja na terenach 
rolnych) i zwierząt z wyjątkiem potencjalnego oddziaływania na chronione gatunki 
ptaków i nietoperzy, o osobniczym charakterze, nie zagrażające populacji.  

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień 

W Ustawie o ochronie przyrody zawarte są uwarunkowania dotyczące ochrony 
terenów zieleni i zadrzewień. Zgodnie z art. 83 ustawy: 

Art. 83.  

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem 
ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest 
właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.  

2. Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 

(...) 

5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną 
krajobrazową w granicach (...) rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody (...) 
regionalnego dyrektora ochrony przyrody. 

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów: 

1) w lasach; 

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach 
nieobjętych ochroną krajobrazową; 

3) na plantacjach drzew i krzewów; 

4) których wiek nie przekracza 5 lat; 

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

6) (uchylony); 

7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między 
linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w 
który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i 
terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają 
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp 
śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby 
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

Ustalenia projektu „Planu…” zawierają zapisy dotyczące zachowania istniejących 
terenów leśnych i innej zieleni drzewiastej na obszarze „Planu…”. 
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Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów wymagać będzie uzyskania 
zezwolenia Burmistrza Pelplina. 

 

7.2.10.2. Otoczenie obszaru „Planu…” 

Charakterystykę form ochrony przyrody w otoczeniu obszaru „Planu…” zawiera 
rozdz. 5. Poniżej przedstawiono prawne uwarunkowania ochrony i problemy jej 
wdrażania w świetle ustaleń projektu „Planu…” zwłaszcza w aspekcie lokalizacji 
elektrowni wiatrowych.  

Rezerwaty przyrody 

Najbliższy rezerwat przyrody „Las Mątawski” położony jest w minimalnej odległości ok. 
9,7 km od najbliższej elektrowni. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy 
przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 
obowiązujących w rezerwatach przyrody i nie wpłynie negatywnie na cel ochrony 
rezerwatu. Jest nim zachowanie unikatowego, największego i relatywnie najlepiej 
zachowanego kompleksu leśnego na Żuławach. 

Ze względu na odległość (ponad 11 km od granic obszaru), nie wystąpi 
jakiegokolwiek oddziaływanie na przyrodę pozostałych rezerwatów. 

Obszary chronionego krajobrazu  

Realizacja przedsięwzięcia nie naruszy przepisów dotyczących obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Wpływ planowanego 
przedsięwzięcia na walory krajobrazowe najbliższego, Gniewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, będzie ograniczony. Planowany zespół elektrowni 
widoczny będzie z jego obrzeży z odległości ponad 4,4 km (odległość do 
najbliższych elektrowni). Elektrownie częściowo będą przesłonięte przez 
zadrzewienia i budynki (w tym zabudowę Pelplina).  

Ze względu na odległość (ponad 8 km), planowany zespół elektrowni wiatrowych, 
nie będzie widoczny (lub będzie widoczny w znikomym zakresie) z pozostałych, 
występujących w otoczeniu obszarów chronionego krajobrazu.  

Planowany zespół elektrowni wiatrowych nie będzie miał wpływu na funkcję 
OChK jako korytarzy ekologicznych. 

Obszary Natura 2000 

Głównym celem utworzenia sieci Natura 2000 jest utrzymanie bioróżnorodności 
poprzez ochronę cennych siedlisk oraz gatunków flory i fauny w państwach 
należących do Unii Europejskiej. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje obszary 
specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 880 z późn. zm.) w odniesieniu do obszarów Natura 2000 zapisano m. in., 
że: 

(...) 

Art. 33. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w 
połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
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3) pogorszyć integralność obszaru Natura 200 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie dla 
Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu 
zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i 
wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk. 

3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także 
planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a 
które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których 
mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

(...) 

Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w 
tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 
alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na 
obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację 
planu lub działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać cele ochrony obszaru Natura 
2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając 
wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego 
funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków 
priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w 
celu:  

1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 
przyrodniczego; 

4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu 
opinii Komisji Europejskiej.) 

(…) 

Art. 35a. W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach planowanych 
przedsięwzięć, zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. (…). 

Art. 36. 1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu 
działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a 
także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony 
obszaru Natura 2000. (...) 

Ponadto Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 21.07.2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, zm. Dz. 
U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 i Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1226) zawiera zapisy: 

(...) 

§ 4 Celem wyznaczenia obszarów, o których mowa w § 2, jest ochrona populacji dziko 
występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. 

§ 5 Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku 2 do rozporządzenia. 

(...) 
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Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. 
zm.) dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt 
planu zadań ochronnych na okres 10 lat (projekt podlega ustanowieniu przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska w drodze zarządzenia) i projekt planu 
ochrony (projekt podlega ustanowieniu przez ministra właściwego do spraw 
środowiska w drodze rozporządzenia). Projekty takie nie zostały dotychczas 
opracowane dla obszarów Natura 2000 występujących w otoczeniu obszaru 
„Planu…”.  

Na obszarze specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 
(odległość od obszaru „Planu…” 7,5 km, od najbliższej elektrowni 8,4 km) 
stwierdzono występowanie co najmniej 47 gatunków ptaków wymienionych w 
Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG). Spośród nich, przedmiot ochrony 
stanowią następujące gatunki ptaków, zgodnie z kryteriami kwalifikującymi gatunki 
ptaków i ich siedliska do ochrony w formie obszarów Natura 2000 (gatunki z oceną 
A, B lub C wg standardowego formularza danych): 

 Mergus albellus (bielaczek); 

 Haliaeetus albicilla (bielik); 

 Crex crex (derkacz); 

 Sterna hirundo (rybitwa rzeczna); 

 Sterna albifrons (rybitwa białoczelna); 

 Alcedo atthis (zimorodek); 

 Sylvia nisoria (jarzębatka). 

W obrębie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Dolna Wisła” 
PLH220033 (odległość od obszaru „Planu…” ok. 4 km, od najbliższej elektrowni 4,5 
km) występują następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej (92/43/EWG) i spełniające kryteria dla wyznaczenia obszaru Natura 
2000: 

 zalewane muliste brzegi rzek; 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion; 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arthenatherion eletioris); 

 grąd subatlantycki z Stellario-Carpinetum; 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-carpinetum) 

 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum); 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Ponadto na obszarze tym, spośród wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 
Rady Europy (92/43/EWG) występują gatunki fauny spełniające kryteria dla 
utworzenia obszaru Natura 2000 tj.: 5 gatunków ryb (minóg rzeczny, łosoś atlantycki, 
boleń, koza) i 1 gatunek płaza (kumak nizinny). 

 

W obrębie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Waćmierz” PLH220031 
(odległość od obszaru „Planu…” do powiększenia ok. 4 km, od najbliższej elektrowni 
ok. 4,5 km), występują następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I 
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Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) i spełniające kryteria dla wyznaczenia obszaru 
Natura 2000: 

 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne; 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea). 

Ponadto na obszarze tym, spośród wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 
Rady Europy (92/43/EWG) występują gatunki fauny spełniające kryteria dla 
utworzenia obszaru Natura 2000 tj.: 1 gatunek ryby (strzebla przekopowa) i 1 
gatunek płaza (kumak nizinny). 

 

Realizacja ustaleń projektu „Planu…”, w szczególności budowa zespołu 
elektrowni wiatrowych nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla 
których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000. Wynika to z 
następujących przesłanek: 

1. Obszar „Planu…” położony jest w znacznej odległości od najbliższego obszaru 
specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 (minimalna odległość 
7,5 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 8,4 km od terenów planowanych lokalizacji 
elektrowni). W trakcie monitoringu ornitologicznego na obszarze „Planu…” 
stwierdzono występowanie pojedynczych osobników (w tym 1 pary lęgowej) 
gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej umieszczonych na powyższej 
liście (bielik – po jednym osobniku przelatującym w okresie wędrówki wiosennej i 
jesiennej, rybitwa rzeczna – 1 para lęgowa i 5 przelatujących osobników w 
okresie lęgowym oraz zimorodek – 1 osobnik przelatujący w okresie lęgowym – 
zob. rozdz. 3.1.4.1.). Realizacja i funkcjonowanie zespołu elektrowni wiatrowych 
na obszarze „Planu…” nie spowoduje powstania zagrożenia dla gatunków ptaków 
stanowiących podstawę wyznaczenia obszaru Natura 2000; 

2. Najbliższe obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (specjalne obszary ochrony 
siedlisk) „Dolna Wisła” PLH220033 i „Waćmierz” PLH220031 (wraz z 
projektowanym powiększeniem, położone są w odległości ok. 4 km od granic 
obszaru „Planu…” i odpowiednio 4,6 km i 4,5 km od planowanych lokalizacji 
elektrowni – realizacja ustaleń „Planu…”, w tym lokalizacja elektrowni wiatrowych 
na gruntach rolnych (w tak znacznej odległości) nie spowoduje oddziaływania na 
chronione w nich siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt. 

3. Pozostałe obszary Natura 2000 (w tym „Bory Tucholskie” PLB220010 oddalony o 
ponad 15,5 km od granic obszaru „Planu…” oraz projektowane specjalne obszary 
ochrony siedlisk „Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim”, „Dolina 
Wierzycy” i „Sztumskie Pole” – zgłoszone do Komisji Europejskiej 30.10.2009 r., 
oddalone o ponad 6,5 km), znajdują się poza zasięgiem oddziaływań związanych 
z realizacją ustaleń projektu „Planu…”. 

4. Realizacja ustaleń projektu „Planu…” nie spowoduje dezintegracji żadnego z 
obszarów Natura 2000. 

5. Realizacja ustaleń projektu „Planu…” nie wpłynie na spójność sieci obszarów 
Natura 2000. 

Reasumując, dopuszczony „Planem…” zespół elektrowni wiatrowych w gminie 
Pelplin nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. 
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7.2.11. Zasoby naturalne 

Ochrona gleb 

Zgodnie z Ustawą z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami): 

„Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar 
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – wymaga uzyskania 
zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [obecnie ministra właściwego 
do spraw rozwoju wsi]; 

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody 
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [obecnie ministra 
właściwego do spraw środowiska] lub upoważnionej przez niego osoby; 

3) (skreślony) 

4) (skreślony) 

5) pozostałych gruntów leśnych 

 wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażonej po uzyskaniu opinii izby 
rolniczej.” 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych i towarzyszącej im infrastruktury 
elektroenergetycznej i komunikacyjnej na części obszaru „Planu...” spowoduje 
konieczność wyłączenia terenów z produkcji rolnej. 

Ochrona wód podziemnych  

Obszar „Planu…” położony jest poza obszarami głównych zbiorników wód 
podziemnych. Na obszarze „Planu…” prowadzona jest eksploatacja wód 
podziemnych w ujęciach (w tym studnie i stacja uzdatniania wody ujęcia miejskiego 
„Pelplin”). 

7.2.12. Krajobraz 

7.2.12.1. Specyfika krajobrazowa elektrowni wiatrowych 

Wizualna specyfika elektrowni wiatrowych polega na tym, że (Przewoźniak 
2007): 

 są to obiekty wysokie, nawet do ok. 200 m w stanie wzniesionego śmigła; 

 w zgrupowaniach, ze względu na odległości między poszczególnymi siłowniami 
wynoszące 300-450 m, tworzą przesłonę krajobrazową na różnych poziomach; 

 wieże ustawiane są w zespołach wg dwóch podstawowych schematów: 

– regularnie – linijnie lub w układzie wierzchołków trójkątów, co ma znamiona 
porządku przestrzennego ale silnie geometryzuje krajobraz; 

– nieregularnie, w dostosowaniu do ukształtowania terenu i innych 
uwarunkowań, co wprowadza fizjonomiczny bałagan, ale jest bliższe „krzywej” 
przyrodzie; 

 śmigła przez większość roku są w ruchu, co zwraca uwagę, przykuwa wzrok i 
może powodować zjawisko stroboskopowe; 

 obracające się rotory mogą wywoływać okresowo refleksy świetlne, przy 
określonym położeniu słońca i śmigieł w warunkach słonecznej pogody; 
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 konstrukcje siłowni rzucają okresowo stały i ruchomy cień, zależny od wysokości 
Słońca; 

 elektrownie nie są widoczne w nocy (z wyjątkiem oznakowania przeszkodowego 
nocnego – czerwona lampa na szczycie wieży). 

Oprócz parametrów samych elektrowni wiatrowych i ich zespołów podstawowy 
wpływ na ich ekspozycję w krajobrazie mają: 

 cechy terenu, a zwłaszcza: 

– ukształtowanie terenu (równinne, faliste, pagórkowate, wzgórzowe, górskie, 
dolinne); 

– użytkowanie terenu (przede wszystkim występowanie lasów, ale także 
zadrzewień, alei i szpalerów drzew oraz obiektów budowlanych); 

– występowanie zbiorników wodnych tworzących rozległe płaszczyzny 
ekspozycyjne; 

 koncentracje ludzi jako obserwatorów elektrowni, a zwłaszcza: 

– jednostki osadnicze (miasta, wsie, zespoły rekreacyjne); 

– szlaki komunikacyjne (drogi i linie kolejowe); 

– szlaki turystyczne (lądowe i wodne). 

 

Rekonesanse terenowe w rejonach funkcjonujących już elektrowni wiatrowych, 
wykazały m. in., że (Przewoźniak 2007): 

 z bliskiej odległości elektrownia wiatrowa stanowi element obcy w krajobrazie ze 
względu na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania 
w związku z jej wysokością; 

 wraz ze wzrostem odległości obserwowania elektrowni wiatrowej jej dysonans 
krajobrazowy maleje, co wynika przede wszystkim z tego, że konstrukcja nośna 
elektrowni jest wąska – istotny spadek postrzegania elektrowni w falistym 
krajobrazie morenowym o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu następuje w 
odległości ok. 6 km; 

 bardzo istotną cechą wpływającą na postrzeganie elektrowni wiatrowych w 
krajobrazie jest ich koncentracja w zespołach – im większa liczba siłowni tym 
większy dysonans krajobrazowy; 

 istotną cechą elektrowni wiatrowych wpływającą na ich postrzeganie w 
krajobrazie jest kolorystyka konstrukcji – większość obserwowanych elektrowni 
miała kolor biały lub jasnoszary – kolor biały jest bardziej kontrastowy we 
wszystkich warunkach pogodowych, a przy pomalowaniu błyszczącą farbą daje 
dodatkowo efekty świetlne;  

 zdecydowanie niekorzystnie na postrzeganie elektrowni wpływa umieszczanie na 
nich reklam, które z samego założenia mają być dobrze widoczne; 

 elektrownie wiatrowe uznane za przeszkody lotnicze mają zewnętrzne końce 
śmigieł pomalowane na czerwono17 - daje to zamierzony efekt lepszej 
widoczności i tym samym kontrastowości krajobrazowej elektrowni;  

                                            
17

  Obecnie, elektrownie wiatrowe uznane za przeszkody lotnicze, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 9, poz. 53), (...) 
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 wiodący wpływ na postrzeganie elektrowni ma ukształtowanie terenu na 
rozległym obszarze otaczającym oraz jego pokrycie roślinnością drzewiastą, 
zwłaszcza leśną; 

 bardzo istotnym uwarunkowaniem postrzegania elektrowni, zmiennym w czasie, 
są warunki pogodowe, a przede wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur 
i kierunek oświetlenia elektrowni w stosunku do obserwatora; 

 na ekspozycję krajobrazową elektrowni i ich postrzeganie silnie wpływa 
lokalizacja w zasięgu widoczności z dróg, zwłaszcza gdy znajdują się one blisko, 
stanowią wówczas dominantę krajobrazową i pozostają długo w zasięgu 
widoczności obserwatorów jadących drogą lub koleją; 

 najbardziej eksponowane krajobrazowo są lokalizacje w bliskim sąsiedztwie 
jednostek osadniczych, gdy elektrownie postrzegane są na tle zabudowy jako 
obiekty dominujące gabarytowo nad okolicą. 

Oceny estetyczne elektrowni wiatrowych są subiektywne, zależne od 
osobniczych odczuć i upodobań, a w efekcie skrajnie zróżnicowane – od 
negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji technicznych, obcych w 
krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na wyrafinowany, prosty i nowoczesny 
kształt. W istocie rzeczy nie jest istotne czy są one brzydkie, czy ładne, lecz czy 
powodują znaczące przekształcenie krajobrazu. Znaczące, czyli: 

 w jakiej skali terytorialnej – lokalnej, subregionalnej lub międzyregionalnej; 

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

 jak duża liczba ludzi będzie na stałe i okresowo (komunikacja) przebywać w 
zmienionym krajobrazie.  

Elektrownie wiatrowe ze względu na wysokość konstrukcji są elementami 
technicznym widocznymi z dużych odległości.  

Na obszarach lądowych zakresy widoczności wysokich obiektów są ograniczone 
ze względu na zróżnicowane przesłony krajobrazowe i występowanie tła 
krajobrazowego (np. wzniesienia terenu, lasy, zabudowy) na zapleczu obiektów. 

Zespoły elektrowni wiatrowych zawsze oddziałują na krajobraz w skali lokalnej 
(teren lokalizacji i jego otoczenie w zasięgu kilku km), a mogą oddziaływać w skali 
subregionalnej i międzyregionalnej, w zasięgu kilkunastu km, a nawet kilkudziesięciu 
w zależności od specyfiki terenu i warunków pogodowych.  

Utrata naturalnych walorów krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego może 
powodować spadek atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej rejonu lokalizacji 
elektrowni, choć opinie w tej sprawie są zróżnicowane (niektórzy uważają, że 
elektrownie wiatrowe stanowią element atrakcyjności turystycznej terenu). 

 

                                                                                                                                        
powinny mieć zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, 
prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (3 
koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego. 
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7.2.12.2. Ocena oddziaływania na krajobraz zespołu elektrowni wiatrowych 
dopuszczonego w projekcie „Planu…” 

Ogólne uwarunkowania krajobrazowe 

Podstawowe, obiektywne uwarunkowania oceny wpływu na krajobraz lokalizacji 
elektrowni wiatrowych na obszarze „Planu…” to: 

 maksymalna wysokość elektrowni wiatrowych (wysokość całej budowli wraz ze 
śmigłem w jego górnym położeniu) do 175 m n.p.t.; 

 konstrukcja obiektów w postaci litych słupów nośnych; 

 jednolita kolorystyka całej konstrukcji siłowni (kolory pastelowe, nie kontrastujące 
z otoczeniem, zazwyczaj stosowane kolory to biały lub szary - plan tego nie 
precyzuje) i czerwone końcówki śmigieł (oznakowanie przeszkodowe); 

 planowane zgrupowanie elektrowni wiatrowych w zespole do 38 sztuk; 

 pagórkowate ukształtowanie powierzchni obszaru „Planu...” z licznymi 
wzniesieniami i obniżeniami na całym obszarze oraz dolinami rzek Wierzycy (w 
centralnej części) i Węgiermucy (w części północno-wschodniej); 

 sąsiedztwo kompleksów leśnych od zachodu, południowego-zachodu i północy, 
eliminujących lub ograniczających widoczność elektrowni z tych kierunków; 

 bezpośrednie sąsiedztwo Pelplina od południowego-wschodu; 

 zainwestowanie osadnicze we wsiach Nowy Dwór, Rajkowy, Omasowo, Marywil, 
Ropuchy; 

 ekspozycja krajobrazowa z autostrady A1; 

 ekspozycja krajobrazowa z drogi wojewódzkiej nr 230 i powiatowej Pelplin-
Klonówka oraz z dróg gminnych, w ograniczonym stopniu z drogi wojewódzkiej nr 
229; 

 ekspozycja krajobrazowa z linii kolejowej nr 131, przebiegającej wzdłuż 
południowo-wschodniej granicy obszaru „Planu...”; 

 położenie środkowej i północno-zachodniej części obszaru „Planu...” w granicach 
planowanego Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 

Szczegółowa analiza uwarunkowań krajobrazowych 

Planowany zespół do 38 elektrowni wiatrowych – dużych obiektów technicznych, 
w istotny sposób zmieni krajobraz i spowoduje jego dalszą antropizację w obrębie i w 
otoczeniu terenu jego lokalizacji. Rolno-leśny krajobraz obszaru „Planu...” nabierze 
cech krajobrazu infrastrukturowego. 

Kartowanie terenowe (zob. fotografie 1 - 10) i analiza map topograficznych w 
skali 1:10.000 (zał. kartogr. 1) wykazały, że oddziaływanie elektrowni na krajobraz 
będzie miało miejsce przede wszystkim: 

1) z terenów upraw rolnych – ze wszystkich stron świata z terenu lokalizacji oraz z 
jego rozległego otoczenia, 

2) z wiejskich jednostek osadniczych położonych na obszarze „Planu…” i w jego 
otoczeniu; 

3) z wiejskich jednostek osadniczych położonych na obszarze „Planu…” i w jego 
otoczeniu; 

4) z miasta Pelplin położonego w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru „Planu…”; 



 

 

Fot. 1 Widok na obszar planu z północnego-zachodu – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 660 m do ponad 5 km) 

 

 

Fot. 2 Widok na obszar planu z zachodu, z okolic Marywila – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 500 m do ok. 5,5 km) 



 

 

 

Fot. 3 Widok na północno-zachodnią część obszaru planu z wiaduktu nad Autostradą A1 – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do 
elektrowni od ok. 550 m do ok. 5,7 km) 

 

 

Fot. 4 Widok na obszar planu z Góry Jana Pawła II w południowej części obszaru planu (punkt widokowy) – wmontowane sylwety elektrowni 
(odległość do elektrowni od ok. 400 m do ok. 4,5 km)  

 



 

 

 

Fot. 5 Widok na centralną i wschodnią część obszaru planu z drogi powiatowej Pelplin-Klonówka, z okolic Pelplina – wmontowane sylwety elektrowni 
(odległość do elektrowni od ok. 350 m do ok. 3,5 km) 

 

 

Fot. 6 Widok na północno-zachodnią część obszaru planu z drogi powiatowej Pelplin-Klonówka, w rejonie składowiska odpadów – wmontowane 
sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 900 m do ok. 1,8 km) 



 

 

 

Fot. 7 Widok na północno-wschodnią część obszaru planu z drogi do wsi Dębina, z okolic składowiska odpadów – wmontowane sylwety elektrowni 
(odległość do elektrowni od ok. 1,4 km do ok. 2,8 km) 

 

 

Fot. 8 Widok południowo-wschodnią część obszaru planu z terenu nowobudowanej obwodnicy Pelplina na północ od miasta – wmontowane sylwety 
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 450 m do ok. 2,7 km) 



 

 

 

Fot. 9 Widok na wschodnią część obszaru planu z drogi gruntowej na zachód od Ornasowa – wmontowane sylwety elektrowni  
(odległość do elektrowni od ok. 400 m do ok. 1,7 km) 

 

 

Fot. 10 Widok na obszar planu z okolic zabudowań wsi Rajowy w jego wschodniej części – wmontowane sylwety elektrowni  
(odległość do elektrowni od ok. 350 m do ponad 5,5 km) 
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5) z ciągów komunikacyjnych, w tym przede wszystkim z autostrady A1 oraz dróg 
wojewódzkich nr 229 i 230, 

6) z obrzeży ustanowionych w otoczeniu obszaru „Planu…” form ochrony przyrody 
oraz z obszarów planowanych Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i 
Parku Krajobrazowego „Dolnej Wisły”. 

 

Ad. 1) 

Projektowane elektrownie wiatrowe, jako duże obiekty techniczne w liczbie do 38 
sztuk, w istotny sposób zmienią dotychczasowy, typowy krajobraz rolniczy i 
spowodują jego antropizację na terenie lokalizacji i w jego otoczeniu.  

Na terenie lokalizacji, gdzie odległości do projektowanych elektrowni wiatrowych 
są najmniejsze, a w efekcie ich ekspozycja krajobrazowa będzie największa, nie 
występują obiekty kubaturowe a ludzie przebywają tu jedynie okresowo, w trakcie 
prac polowych. W związku z tym oddziaływanie projektowanych elektrowni 
wiatrowych na obserwatorów będzie ograniczone.  

Istotne postrzeganie elektrowni będzie miało miejsce z punktu widokowego, 
jakim jest Góra Jana Pawła II znajdująca się na obszarze „Planu…” (w jego 
południowej części) – widoczność elektrowni będzie miała miejsce w kierunku 
północno-zachodnim, pólnocnym i północno-wschodnim z odległości od ok. 400 m do 
ok. 4,5 km.  

 

Ad. 2) 

Elektrownie wiatrowe będą widoczne z wsi położonych na obszarze „Planu…” tj.: 

 z wsi Nowy Dwór – widoczność we wszystkich kierunkach, z odległości od ok. 
400 m do ponad 4 km; 

 z wsi Ropuchy – widocznośc w kierunku północnym i północno-wschodnim, z 
odległości od ok. 450 m do ponad 5 km; 

 z wsi Hilarowo – widoczność w kierunku wschodnim i południowym oraz 
południowo-zachodnim (częściowe przesłonięcie przez kompleksy lesne), z 
odległości ok. 0,5 km do ponad 4,5 km; 

 z wsi Ornasowo – widocznośc w kierunku północno-zachodnim, zachodnim i 
południowo-zachodnim, z odległości od 0,5 km do ok. 6 km; 

Ponadto elektrownie wiatrowe będą postrzegane z wiejskich jednostek 
osadniczych położonych w otoczeniu obszaru „Planu…”, w szczególności: 

 z północy, z wsi Rajkowy, z odległości od ok. 0,6 km do ponad 5,5 km; 

 z północnego-wschodu, z wsi Radostowo (z odległości od ok. 4 km) i Subkowy (z 
odległości od ok 5,5 km), 

 ze wschodu, z wsi Rudno i Wielki Garc, z odległości od ok. 2,5 km; 

 z południowego-wschodu z wsi Pomyje i Lignowy, z odległości od ok. 3,5 km; 

 z południa z wsi Rożental, Janiszewko i Janiszewo, (z odlełości od ok 2,5 km) 
oraz z dalej położonych wsi Kulice i Rombark (z odlełosci ponad 5 km) – 
widoczność częściowo przesłonięta przez zabudowę miasta Pelplina; 

 z zachodu i południowego-zachodu z wsi Jabłowo i Barchnowy (z odległości od 
ok. 4 km) oraz z dalej położonej wsi Dąbrówka (z odległości ponad 7,5 km) – 
widocznośc ograniczona przez kompleksy leśne; 
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 z pólnocnego zachodu, z wsi Klonówka (z odległości od ok. 1,2 km) oraz wsi 
Rywałd i Brzeźno Wielkie (z odległości od ok. 4,3 km). 

Elektrownie wiatrowe będą częściowo przesłonięte przez przydrożne szpalery 
drzew, pasmowe zakrzewienia głównie nadwodne i drobne kompleksy leśne i 
zadrzewienia oraz istniejącą zabudowę. 

 

Ad. 3) 

Elektrownie będą widoczne z północnych obrzeży miasta Pelplina, z odległości 
ok. 0,5 – 3,5 km – widocznośc w kierunkach północnym, północno-wschodnim i 
pólnocno-zachodnim.  

 

Ad. 4) 

Oddziaływanie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych na krajobraz 
postrzegany z ciągów komunikacyjnych będzie miało miejsce przede wszystkim: 

 z autostrady A1 w rejonie jej węzła „Ropuchy” – widoczność zarówno w kierunku 
wschodnim (z odległości od ok. 250 m do ponad 5 km), jak i zachodnim (widok na 
trzy elektrownie z odległości ok. 100-200 m); elektrownie częściowo przesłonięte 
będą przez ekrany akustyczne zainstalowane wzdłuż autostrady; 

 z drogi krajowej nr 1 Tczew–Gniew, w szczególności na odcinku Subkowy–
Lignowy, z odległości od ok. 2,6 km do ponad 9 km – widoczność elektrowni 
wiatrowych w kierunku zachodnim; 

 z dróg wojewódzkich: nr 229 (w tym budowanej obwodnicy Pelplina) 
przebiegającej przez południową część obszaru „Planu…” – widoczność w 
kierunku pólnocnym (z odległości od ok. 500 m do ponad 4 km oraz nr 230 
przecinającej obszar „Planu…” z północy na południe – widoczność w kierunku 
wschodnim (z odległości od kilkudziesięciu m do ok. 1,2 km) i zachodnim (z 
odległości od 1,2 km do ponad 4 km); 

 z drogi powiatowej Pelplin – Klonówka – widoczność w kierunku wschodnim (z 
odległości od kilkudziesięciu m do ok. 3,5 km) i zachodnim (z odległości od 
kilkudziesięciu m do ok. 2,2 km) 

 z lokalnych dróg utwardzonych przebiegających przez obszar „Planu…”; 

 z linii kolejowej (magistralnej) Gdańsk Porty–Śląsk przebiegającej w sąsiedztwie 
południowo-wschodniej granicy obszaru „Planu…”, z odległości od ok. 100 m do 
ponad 5 km. 

W wielu przypadkach występowanie drobnych zadrzewień i zakrzewień oraz 
przydrożnych szpalerów drzew i pasmowych zakrzewień będzie ograniczać 
widoczność elektrowni wiatrowych. 

 

Ad. 5) 

Oddziaływanie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych na krajobraz 
postrzegany z ustanowionych w otoczeniu obszaru „Planu…” form ochrony przyrody 
będzie miało miejsce przede wszystkim z Gniewskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (z południa, z odległości ponad 4,4 km). Zespół elektrowni wiatrowych 
będzie w niewielkim zakresie widoczny na jego tle.  
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Z podobnej odległości (od ok. 4,5 – 5 km) elektrownie będą również widoczne z 
obszarów Natura 2000 „Dolna Wisła” PLH220033 „Waćmierz” PLH22003. W 

przypadku obszarów Natura 2000 krajobraz nie stanowi przedmiotu ochrony. 

Elektrownie wiatrowe będą widoczne w znikomym stopniu z pozostałych 
obszarów chronionego krajobrazu (z ich obrzezy) oraz rezerwatów przyrody, ze 
względu na odległość ponad 8 km. 

Planowane elektrownie wiatrowe będą widoczne z i na tle projektowanego 
Kociewskiego OChK (widoczność z odległości od kilkudziesięciu m do kilku km, we 
wszystkich kierunkach) oraz z obszaru projektowanego Parku Krajobrazowego 
Doliny Wisły (widoczność w zależności od wariantu obszaru parku od 2,8 km). 

 

Konkluzja 

Z analizy krajobrazowej wynika, że projektowany zespół do 38 elektrowni 
wiatrowych w gminie Pelplin będzie nowym, swoistym elementem antropizacji 
krajobrazu. Jego istotna ekspozycja krajobrazowa będzie miała miejsce: 

 ze wsi położonych na obszarze „Planu…” tj.: Nowy Dwór, Ropuchy, Hilarowo, 
Ornasowo (z odległości od kilkuset metrów do ponad 6 km) oraz z wsi położonych 
w otoczeniu obszaru „Planu…” (w odlełgosci od 1,2 km do ponad 7 km): Rajkowy, 
Radostowo, Rudno, Wielki Garc, Pomyje, Lignowy, Rożental, Janiszewko, 
Janiszewo, Kulice, Rombark, Jabłowo, Barchnowy, Dąbrówka, Klonówka, Rywałd 
i Brzeźno Wielkie; 

 z północnych obrzeży miasta Pelplina z odległości od ok. 0,5 – 3,5 km; 

 z terenów komunikacyjnych przecinających obszar „Planu…” i przebiegających w 
jego sąsiedztwie, w tym z autostrady A1 (z odległości od ok. 100 m do ponad 5 
km), z drogi krajowej nr 1 (z odległości od 2,6 km do ponad 9 km), z dróg 
wojewódzkich nr 229 i 230 (z odległości od kilkudziesięciu metrów do kilku 
kilometrów) oraz z magistralnej linii kolejowej Gdańsk - Śląsk (z odległości ponad 
3,5 km), a także z dróg lokalnych (z odległości od likludziesięciu metrów); 

 z ustanowionych w otoczeniu obszaru „Planu…” form ochrony przyrody, w tym 
Gniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (z odległości od 4,4 km) i 
obszarów Natura 2000 (z odległości ponad 4,5 km) oraz w znikomym stopniu z 
pozostałych obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatu przyrody; 

 z planowanych form ochrony przyrody i krajobrazu tj. Kociewskiego OChK  i 
Parku Krajobrazowego Doliny Wisły (z minimalnej odległości ok. 2,8 km); 

W wielu przedstawionych powyżej przypadkach widoczność dopuszczonych w 
projekcie „Planu…” elektrowni wiatrowych będzie ograniczać, a nawet eliminować 
występowanie przydrożnych szpalerów drzew, śródpolnych zadrzewień i zakrzewień 
oraz obiektów budowlanych. 

Lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych przewidzianych do funkcjonowania 
przez okres 20-25 lat (okresowe oddziaływanie na krajobraz) w obrębie terenów 
pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, przyczyni się do ochrony krajobrazu przed 
wprowadzeniem trwałego, dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego. 
Likwidacja elektrowni spowoduje powrót krajobrazu do stanu wyjściowego (o ile teren 
użytkowany będzie nadal rolniczo). 
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7.2.13. Zabytki i dobra kultury 

Na obszarze „Planu…” znajdują się elementy struktury przestrzennej o 
wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych, dla których projekt 
„Planu…” wprowadza zapisy mające na celu ich ochronę.  

W obrębie mającej swój zasięg na obszarze „Planu…”, projekt „Planu…” nie 
dopuszcza lokalizacji elektrowni wiatrowych, przewiduje jedynie rozwój osadnictwa z 
zabudową mieszkaniową (wzdłuż drogi wojewódzkiej) oraz dopuszcza lokalizację 
małej elektrowni wodnej i prowadzącej do niej drogi dojazdowej (w dolinie Wierzycy). 
W obrębie tej strefy znajdują się również obiekty archeologiczne wpisane do rejestru 
zabytków województwa pomorskiego (wraz ze strefami ochrony archeologicznej). 

Planowane lokalizacje elektrowni wiatrowych oraz związane z nimi elementy 
infrastruktury technicznej, ze względu na odległość (ponad 400 m), nie stwarzają 
zagrozeń dla obiektów o wartościach kulturowych figurujących w gminnej ewidencji 
zabytków występujących na obszarze „Planu…” oraz dla zespołów o wysokiej 
wartości historyczno-kulturowej (założenie dworsko-parkowe w Ornasowie i zespół 
budynków Nadleśnictwa Ropuchy i inne).  

Projekt „Planu…” dopuszcza lokalizację trzech elektrowni wiatrowych 
(wydzielenia 24.E, 25.E i 27.E) w obrębie strefy ochrony ekspozycji (III poziom 
ochrony) zabudowy wsi Rajkowy. Planowane elektrownie, ze względu na 
ukształtowanie terenu, brak punktów widokowych i ciągów komunikacyjnych z 
otwarciami widokowymi na zabudowę wsi Rakowy, nie wpłyną negatywnie na 
ekspozycję i zachowanie wartościowego krajobrazu kulturowego w tym rejonie. 
Ponadto na postrzeganie wsi Rajkowy z kierunku południowego istony wpływ ma 
występowanie w tym rejonie obiektów przekształcających kulturowy krajobraz wsi, tj. 
szkoły i dużego obiektu hodowlanego.  

Zgodnie z zapisami projektu „Planu…” zmiana zagospodarowania terenu w 
obrębie strefy [wymaga] uzgadnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków. 

Nowym elementem w krajobrazie kulturowym obszaru „Planu…” i jego otoczenia 
będą elektrownie wiatrowe, których ocenę wpływu na krajobraz przedstawiono w 
rozdz. 7.2.12. 

 

7.2.14. Dobra materialne  

Dobra materialne reprezentowane są na terenie lokalizacji planowanego zespołu 
elektrowni wiatrowych przez sieć dróg, w tym drogi wojewódzkie, droga powiatowa i 
drogi gminne oraz przez linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz niskich 
napięć. 

W otoczeniu terenu lokalizacji występuje autostrada A1, zabudowa wsi, 
reprezentowana przez zabudowę zagrodową i mieszkaniową jedno- i wielorodzinną, 
obiekty usługowe i gospodarcze (w tym duże gospodarstwa rolne), o zróżnicowanym 
charakterze architektonicznym i stanie technicznym. 

W trakcie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin konieczna 
będzie przebudowa i modernizacja części dróg gruntowych oraz budowa nowych 
dróg dojazdowych.  

Istniejące drogi, wedle potrzeb zostaną wyremontowane i zmodernizowane, w 
celu zabezpieczenia swobodnego dojazdu pojazdom, obsługującym elektrownie 
wiatrowe w trakcie ich budowy i eksploatacji. Ewentualne modernizacje polegać będą 
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bądź na utwardzeniu istniejącej nawierzchni dróg lub ich poszerzeniu. Poprawi to 
stan sieci drogowej na terenie lokalizacji elektrowni wiatrowych i w jego otoczeniu. 

Na czas budowy i dwudziestopięcioletniej eksploatacji elektrowni wiatrowych 
dojazd do poszczególnych elektrowni zapewniony zostanie z istniejących, 
wyremontowanych dróg gruntowych i specjalnie wybudowanych dróg dojazdowych. 

Poza siecią drogową budowa elektrowni wiatrowych nie spowoduje fizycznego 
oddziaływania na inne dobra materialne. W szczególności budowa zespołu 
elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin nie spowoduje negatywnego wpływu na 
zainwestowanie okolicznych wsi. 

Oddziaływanie na dobra materialne będzie dotyczyć zakresu dysponowania 
gruntami w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na 
klimat akustyczny. Teren lokalizacji elektrowni i ich ponadnormatywnego 
oddziaływania na hałas (zob. rozdz. 7.2.4.) jest i pozostanie w użytkowaniu 
rolniczym. Funkcjonowanie elektrowni nie spowoduje skutków dla działalności 
rolniczej, w związku z czym grunty jako użytki rolne nie stracą na wartości.  

Wartość działek lokalizacji elektrowni wzrośnie ze względu na dochody z 
dzierżawy terenów (korzyści ekonomiczne bezpośrednie).  

Gmina Pelplin uzyska korzyści ekonomiczne pośrednie ze wzrostu podatku od 
nieruchomości.  

 

7.2.15. Ludzie 

Oddziaływanie ustaleń projektu „Planu…” na zdrowie ludzi będzie miało miejsce 
na etapie inwestycyjnym, w wyniku transportu samochodami: 

 materiałów budowlanych na place budów; 

 ludzi na place budów i z powrotem; 

 wywozu urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni wiatrowych. 

Uciążliwości związane z oddziaływaniem transportu samochodowego, tj. 
zanieczyszczenie atmosfery (spaliny i pylenie z dróg), hałas oraz zagrożenie 
wypadkowe będą ograniczone przestrzennie (otoczenie dróg) i czasowo (okres 
budowy przewidywany jest na 6 – 9 miesięcy.  

Okresowe uciążliwości środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym nie 
podlegają normowaniu w przepisach dotyczących ochrony środowiska.  

Dopuszczone ustaleniami projektu „Planu…” elektrownie wiatrowe i towarzysząca 
im infrastruktura na etapie ich eksploatacji mogą wywierać wpływ na zdrowie ludzi przez: 

 transport samochodowy do i z elektrowni – uciążliwości związane z 
oddziaływaniem transportu będą znikome w związku z bezobsługowym systemem 
funkcjonowania elektrowni i stacji transformatorowej (dojazdy wyłącznie w celach 
kontrolnych i remontowych); 

 emisję hałasu przez elektrownie – w rozdz. 7.2.4.2. określono warunki pracy 
elektrowni, przy spełnieniu których ich oddziaływanie na klimat akustyczny będzie 
dotrzymywało obowiązujących norm i nie będzie źródłem pogorszenia warunków 
życia ludzi; 

 oddziaływanie w zakresie emisji infradźwięków – poziomy hałasu 
infradźwiękowego mierzone w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni wiatrowych są 
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bardzo małe, nie powodują wrażenia słuchowego i nie są odczuwalne przez 
człowieka (zob. rozdz. 7.2.5.) 

 emisję promieniowania elektromagnetycznego przez infrastrukturę towarzyszącą 
– z uwagi na fakt, iż teren stacji elektroenergetycznej będzie zamknięty, 
ewentualne występowanie pól elektromagnetycznych - ich obszary pozostawać 
będą w miejscach niedostępnych dla ludzi (zob. rozdz. 7.2.6.); 

 w sytuacji nadzwyczajnej (katastrofa budowlana) przez przewrócenie się 
konstrukcji elektrowni – sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia jest teoretycznie 
wykluczona, gdyż konstrukcja elektrowni spełnia wszelkie normy w zakresie 
wytrzymałości i obciążeń; ewentualne wywrócenie planowanych elektrowni 
wiatrowych nie zagrozi siedliskom ludzi, które będą oddalone ponad 400 m; 

 efekt optyczny cienia rzucanego przez konstrukcję elektrowni – dotyczy to cienia 
wieży i przesuwającego się cienia wirników, co może powodować u ludzi odczucie 
zagrożenia i pogorszenia warunków życia efekt ten w zależności od pory roku i dnia 
zanika w odległościach większych niż 2-3 krotna wysokość elektrowni; planowane 
elektrownie mogą spowodować okresowo efekt cienia w obrębie siedlisk ludzkich w 
okresie zimowym, a w pozostałych porach roku przy niskich położeniach słońca 
(odległości elektrowni od zabudowań 400 m i większe); 

 efekt optyczny wywoływanych okresowo refleksów świetlnych, związanych z 
odbijaniem promieni słonecznych od obracających się śmigieł (efekt 
stroboskopowy) – znikome oddziaływanie ze względu na znaczną odległość do 
zabudowy (ponad 500 m), ponadto efekt ten został praktycznie wyeliminowany 
we współczesnych elektrowniach przez zastosowanie matowych powłok i farb 
zapobiegających odbiciom światła (Michałowska-Knap 2006); 

 efekt percepcji zmienionego krajobrazu – oddziaływanie bardzo zróżnicowane ze 
względu na osobnicze, subiektywne odczucia ludzi (zob. rozdz. 7.2.12.2.). 

 

7.2.16. Oddziaływanie skumulowane  

Efekt kumulowania się oddziaływań środowiskowych  

Planowany zespół elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin przyczyni się do 
wzrostu udziału proekologicznych źródeł energii w bilansie produkcji energii 
elektrycznej. Proekologiczność elektrowni wiatrowych polega na wykorzystaniu przez 
nie odnawialnego źródła energii oraz na braku emisji gazowych, ciekłych i stałych 
zanieczyszczeń do środowiska. Zespół elektrowni może jednak także spowodować 
negatywne oddziaływanie na środowisko, zwłaszcza w zakresie jego stanu 
fizycznego (zagadnienia sozologiczne), funkcjonowania przyrody (zagadnienia 
ekologiczne) i fizjonomii krajobrazu (zagadnienia estetyczne).  

Zagadnienia sozologiczne w przypadku elektrowni wiatrowych dotyczą przede 
wszystkim emisji hałasu (oddziaływanie energetyczne). Przy spełnieniu zapisanych w 
niniejszym opracowaniu zaleceń, zespół elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin nie 
spowoduje w tym zakresie oddziaływania ponadnormatywnego, szkodliwego dla 
ludzi. Elektrownie nie spowodują na etapie eksploatacji oddziaływania materialnego 
na środowisko (emisja odpadów stałych, ciekłych i gazowych) i pozwolą na 
uniknięcie dodatkowej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery z 
energetyki konwencjonalnej. Elektrownie wiatrowe zastępują energetykę 
konwencjonalną, opartą na spalaniu węgla, ropy lub gazu, lub ograniczają jej rozwój. 
Tym samym wpływają doraźnie lub docelowo na ograniczenie emisji do atmosfery 
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produktów spalania, czyli przede wszystkim CO2, SO2, NOx i pyłów. To korzystnie 
oddziałuje na stan zanieczyszczenia atmosfery i powinno wpłynąć na ograniczenie 
skutków efektu cieplarnianego – klimatycznych i pochodnych. Przyczynek do tego 
stanowić zespół elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin. Skumulowany efekt 
oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko w zakresie 
sozologicznym można uznać za pozytywny.  

Budowa i eksploatacja zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin 
spowoduje skumulowane oddziaływanie na ekosystemy, w tym: 

1) likwidację siedlisk przyrodniczych na etapie budowy (place montażowe, 
fundament elektrowni, drogi dojazdowe i montażowe) – dotyczyć to będzie tylko 
agroekosystemów o małej wartości ekologicznej; 

2) likwidację roślinności na etapie budowy – dotyczyć to będzie tylko agrocenoz i 
roślinności ruderalnej o małej wartości ekologicznej; 

3) przekształcenia siedlisk na etapie eksploatacji (oddziaływanie hałasu) – małe 
znaczenie ze względu na ograniczony zakres przestrzenny oddziaływania, 
charakter siedlisk (użytki rolne) i zdolności adaptacyjne przyrody ożywionej, 

4) potencjalne oddziaływanie na zwierzęta fruwające, przede wszystkim na ptaki i 
nietoperze – jak wykazano w rozdz. 7.2.9., zagrożenie negatywnego 
oddziaływania jest niewielkie. 

Skumulowane oddziaływanie planowanego zespołu elektrowni wiatrowych w 
gminie Pelplin na ekosystemy oceniono jako małe. 

Eksploatacja zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin spowoduje 
skumulowane oddziaływanie na zdrowie ludzi. Będzie to oddziaływanie o charakterze 
długoterminowym (ok. 25 lat) i stałym, odczuwalne przede wszystkim w zakresie 
emisji hałasu (przy spełnieniu warunków zapisanych w rozdz. 7.2.4.2., normy hałasu 
nie zostaną przekroczone) i percepcji zmienionego krajobrazu (rozdz. 7.2.15.).  

W generalnej ocenie skumulowane oddziaływanie zespołu elektrowni wiatrowych 
w gminie Pelplin po stronie oddziaływań pozytywnych spowoduje ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, a po stronie oddziaływań negatywnych wpłynie przede 
wszystkim na zmiany krajobrazu i na warunki życia ludzi. Należy podkreślić, że 
oddziaływanie na krajobraz będzie okresowe (ok. 25 lat) – po likwidacji elektrowni 
nastąpi powrót krajobrazu do stanu zbliżonego do obecnego i ustanie emisja hałasu.  

Ocena efektu skumulowanego oddziaływania na środowisko elektrowni 
wiatrowych w otoczeniu  

W otoczeniu obszaru „Planu…”, w gminie Pelplin i sąsiadujących z nią gminach, na 
różnych etapach zaawansowania, trwają prace mające na celu usytuowanie innych 
zespołów elektrowni wiatrowych. Według informacji posiadanych przez autorów 
prognozy planuje się lokalizacje elektrowni wiatrowych w następujących lokalizacjach: 

 w gminie Pelplin, w minimalnej odległości ok. 2 km na południowy-wschód od 
obszaru „Planu…” (w obrębach Lignowy, Janiszewko, Pomyje, Rudno i Pelplin), 
wydano pozwolenie na budowę „Farmy Wiatrowej >Pelplin<” składającej się z 24 
elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 48 MW; 

 w gminie Subkowy, w odległości ok. 2,5 km na północ od obszaru „Planu…” (w 
obrębie Radostowo) mają powstać 4 elektrownie wiatrowe – dla przedsięwzięcia 
wydana została decyzja środowiskowa; 
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 w gminie Subkowy, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań…” (2009) 
wytypowane zostały kolejne obszary przewidziane pod lokalizację elektrowni 
wiatrowych (w obrębach Subkowy, Gorzędziej, Mała Słońca, Wielka Słońca, 
Brzuśce i Radostowo); łącznie w gminie Subkowy przewiduje się lokalizację ok. 
50-60 elektrowni wiatrowych; 

 w gminie Gniew, w odległości ponad 10 km na południowy-wschód od obszaru 
„Planu…” (w obrębach Tymawa, Jeleń i Rakowic) – obszar wyznaczony w 
„Studium uwarunkowań…”  (2009); 

 w gminie Morzeszczyn, w odległości ponad 10 km na południe od obszaru 
„Planu…” (w obrębach Lipia Góra i Gąsiorki) projektuje się lokalizację 3 
elektrowni wiatrowych – dla przedsięwzięcia wydana została decyzja 
środowiskowa; 

 w gminie Miłoradz, w odległości ponad 10 km na północny-wschód od obszaru 
„Planu…” (w obrębach Gnojewo, Stara Kościelnica, Mątowy Wielkie, Mątowy 
Małe i Miłoradz) projektuje się lokalizację 25 elektrowni wiatrowych – dla 
przedsięwzięcia i trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej 
(został opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko). 

 

Ponadto według informacji posiadanych przez autorów prognozy, większa część 
Żuław Wiślanych objęta jest procedurami planistycznymi (na różnych etapach 
zaawansowania), zmierzającymi do umożliwienia lokalizacji tu elektrowni wiatrowych. 
Dotyczy to w szczególności Żuław Wielkich i w mniejszym stopniu Żuław Elbląskich18.  

Ze względu na odległości, prawdopodobieństwo skumulowanego oddziaływania 
na środowisko może dotyczyć jedynie najbliżej położonych względem obszaru 
„Planu…” zespołów elektrowni wiatrowych, tj. „Farmy Wiatrowej >Pelplin<” i 4 
elektrowni wiatrowych projektowanych w gminie Subkowy, w obrębie Radostowo. 
Skumulowane oddziaływanie może również dotyczych innych zespołów elektrowni 
wiatrowych dopuszczonych do lokalizacji w gminie Subkowy (głównie w jej 
południowej części).  

Elektrownie wiatrowe dadzą efekt skumulowany w skali subregionalnej w 
następujących zakresach: 

1. Skumulowane oddziaływanie na krajobraz – elektrownie wchodzące w skład ww. 
zespołów będą postrzegane: z jednostek osadniczych położonych w ich 
otoczeniu, w szczególności dotyczy to miast Pelplin i Subkowy, w mniejszym 
zakresie z Gniewu i Starogardu Gdańskiego oraz licznych wsi; z ciągów 
komunikacyjnych, w tym przede wszystkim z Autostrady A1, drogi krajowej nr 1, 
dróg wojewódzkich nr 229 i 230, w mniejszym zakresie z dróg nr 222 i 234 oraz z 
dróg lokalnych; elektrownie będą również widoczne z Gniewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz na jego tle. Z obrzeży pozostałych obszarów 
chronionego krajobrazu występujących w otoczeniu elektrownie te będą widoczne 
w niewielkim stopniu. 

2. Oddziaływanie na faunę, zwłaszcza awifaunę (zmiana siedlisk i przeszkoda w 
przemieszczaniu się ptaków o dużej skali przestrzennej). W wyniku realizacji ww. 
zespołów elektrowni wiatrowych rejon ten zmniejszy atrakcyjność jako żerowisko 
dla ptaków. 

                                            
18

 Żuławy Gdańskie prawie w całości objęte są Obszarem Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, 
co stanowi barierę prawną dla lokalizacji tam elektrowni wiatrowych.  
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3. Skumulowane oddziaływanie na klimat akustyczny może wystąpić tylko w skali 
lokalnej w przypadku bliskiego sąsiedztwa zespołów. O ewentualnym poziomie 
obniżenia nastaw elektrowni wchodzących w skład ww. zespołów w przyszłości 
może zadecydować porealizacyjny monitoring akustyczny, uwzględniający 
skumulowany wpływ poszczególnych zespołów oraz realizowanych zespołów 
elektrowni wiatrowych w ich otoczeniu na kształtowanie się klimatu akustycznego. 
Jeżeli porealizacyjny monitoring akustyczny wykaże, że rzeczywisty poziom 
natężenia hałasu emitowanego przez elektrownie jest niższy niż poziom 
prognozowany obliczeniowo, to obniżenie nastaw elektrowni nie będzie wymagane. 

Najważniejszym efektem skumulowanym oddziaływania elektrowni wiatrowych na 
środowisko, będzie ich oddziaływanie na krajobraz, które spowoduje zmianę oblicza 
krajobrazowego regionu. Dominujący tam powierzchniowo kulturowy krajobraz 
rolniczo-leśny (uprawowo-osadniczy) zastąpiony zostanie kulturowym krajobrazem 
rolniczo-infrastrukturowym (przemysłowym), w którym specyficzną dominantę 
fizjonomiczną będą stanowić konstrukcje elektrowni wiatrowych, postrzegane w 
zespołach z bardzo różnych odległości.  

Oddziaływanie na krajobraz będzie okresowe (20 – 25 lat) i zabezpieczy ten 
obszar przed intensyfikacją zainwestowania osadniczego, trwale dewaloryzującego 
krajobraz. 

 

7.3. Oddziaływanie zainwestowania osadniczego i produkcyjnego 

Na części terenu w projekcie „Planu…” uwzględniono istniejące zainwestowanie 
osadnicze – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej oraz tereny usług i tereny 
produkcji rolniczej.  

Ponadto w projekcie „Planu…” dopuszczono realizację nowej zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usług i obiektów produkcyjnych (w tym małej 
elektrowni wodnej – wydzielenie 99.E/ZZ). W związku z realizacją nowego 
zainwestowania, niezależnie od przyjętych szczegółowych rozwiązań, przekształcenia 
środowiska przyrodniczego ograniczać się będą głównie do zmian na etapie 
inwestycyjnym. Zmiany w środowisku reprezentowane będą przede wszystkim przez: 

 zmiany lokalnego ukształtowania terenu w wyniku prac inwestycyjnych w obrębie 
poszczególnych działek budowlanych i projektowanych ciągów komunikacyjnych 
(zminimalizowane zgodnie z ustaleniami planu); 

 przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych, związane z 
pracami ziemnymi w celu posadowienia budynków i poprowadzenia ciągów 
komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu; 

 likwidację i przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej; 

 zmiany aktualnego użytkowania gruntów i likwidację istniejącej roślinności (na 
obszarze planu dotyczyć to będzie głównie agrocenoz i roślinności ruderalnej); 

 zmiany w lokalnym obiegu wody przez ograniczenie infiltracji i wzrost parowania 
(wprowadzenie sztucznych nawierzchni – ciągów komunikacyjnych, parkingów itp.); 

 zmiany fizjonomii krajobrazu przez wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych 
na tereny dotychczas nie zainwestowane. 

 

Specyficzne przekształcenia środowiska powstaną w związku z realizacją małej 
elektrowni wodnej (wydzielenie 99E/ZZ). Budowa małej elektrowni wodnej spowoduje 
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lokalnie duże przekształcenia środowiska abiotycznego, a zwłaszcza przegrodzenie 
koryta Wierzycy i wykonanie stopnia wodnego oraz zabezpieczenie przed erozją 
koryta rzeki poniżej wylotu z elektrowni (kosze gabionowe, umocnienia betonowe 
itp.). Spowoduje to zaburzenia przepływu wody oraz wzrost morfodynamiki koryta 
rzeki i wzrost transportu zawiesiny oraz rumowiska poniżej elektrowni (wzrost 
zmętnienia wody). 

Oddziaływanie na atmosferę 

Źródłami zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru „Planu…” są i będą 
przede wszystkim indywidualne źródła ciepła istniejących i projektowanych obiektów 
mieszkalnych oraz emisja technologiczna z obiektów produkcyjnych, w tym z 
obiektów hodowli zwierząt.  

Projekt planu zawiera zapisy mające na celu ograniczenie emisji do atmosfery, w 
tym wymóg staosowania niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła, oraz 
ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalniości do obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

Potencjalny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego obszaru „Planu…” 
będzie także miała komunikacja samochodowa obsługująca istniejącą i planowaną 
zabudowę.  

Hałas 

Nie prognozuje się istotnego wzrostu natężenia hałasu w związku z realizacją 
ustaleń projektu „Planu…” w zakresie zainwestowania osadniczego. Dopuszczone 
ustaleniami „Planu…” obiekty produkcyjne i usługowe (w tym obsług rolnictwa) mogą 
pogorszyć klimat akustyczny w ich bezpośrednim otoczeniu. Zasięg i natężenie 
ewentualnych uciążliwości uzależniony będzie od charakteru obiektu, co nie zostało 
sprecyzowane na etapie opracowywania projektu „Planu…”. 

Zgodnie z przepisami prawa powszechnego ewentualna uciążliwość 
prowadzonej działalności winna być ograniczona do granicy działki. 

Źródłem hałasu na obszarze „Planu…” będzie również obsługa komunikacyjna 
istniejącej i planowanej zabudowy. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych projekt „Planu…” przewiduje 
docelowo podłączenie wszystkich obiektów do oczyszczalni ścieków. Tymczasowo 
dopuszcza jednak lokalizację na terenie działek budowlanych zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości lub przydomowych oczyszczalni ścieków (pożądana 
jest kontrola szczelności zbiorników i udokumentowanie wywozu ścieków). 

W zakresie odprowadzenia wód opadowych przewidywane jest ich 
odprowadzanie do gruntu. Przed odprowadzeniem wód opadowych z terenów 
utwardzonych wymagane jest ich podczyszczenie. 

Wymogi obowiązujące w tym względzie określają przepisy szczególne, w tym: 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 137, 
poz. 984). 
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Przekształcenia stosunków wodnych 

Na części obszaru „Planu…” (tereny utwardzone, tereny zabudowy wiejskiej i 
produkcyjnej) wystąpią przekształcenia stosunków wodnych typowe dla obszarów 
zabudowanych, polegające na zmianie proporcji w ogniwach lokalnego obiegu wody. 
Nastąpi spadek znaczenia infiltracji i wzrost znaczenia spływu powierzchniowego 
oraz ewaporacji.  

Na obszarze „Planu…” funkcjonują studnie i stacja uzdatniania wody ujęcia 
„Pelplin” i lokalnych wodociągów wiejskich. 

Ze względu na umiarkowany stopień planowanego zainwestowania oraz 
wystepowanie w otoczeniu rozległych terenów rolniczych i leśnych nie przewiduje się 
wystąpienia zmian siedliskowych.   

Istotne przekształcenia stosunków wodnych spowoduje budowa i funkcjonowanie 
małej elektrowni wodnej na rzece Wierzycy (wydzielenie 99.E/ZZ). Skutkiem 
realizacji elektrowni będą m.in.: 

 zmiany przepływu wody w rzece; 

 wzrost poziomu wody powyżej elektrowni; 

 wzrost energii kinetycznej wody w rzece poniżej elektrowni; 

 wzrost morfodynamiki koryta rzeki i wzrost transportu zawiesiny oraz rumowiska 
poniżej elektrowni. 

Biosfera  

W wyniku funkcjonowania ustaleń projektu „Planu…” nie przewiduje się 
negatywnego oddziaływania osadnictwa na biosferę. Projekt „Planu…” zachowuje 
wartościowe elementy szaty roślinnej (kompleksy leśne, założenia parkowe, 
roślinność terenów hydrogeniczych itp.).  

Warunkiem budowy elektrowni wodnej jest wyposażenie jej w przezpławkę dla ryb. 

Oddziaływanie na krajobraz 

Obszar „Planu…” odznacza się umiarkowanymi walorami krajobrazowymi z 
elementami krajobrazu kulturowego. W wyniku realizacji i funkcjonowania ustaleń 
projektu „Planu…” dotyczących wprowadzenia nowej zabudowy zagrodowej i 
mieszkaniowej oraz produkcyjnej nie ulegnie znaczącej zmianie jego charakter 
rolniczy. Projekt „Planu…” zawiera szereg zapisów dotyczących kształtowania 
zabudowy (w tym ograniczenie wysokości zabudowy), które zminimalizują 
oddziaływanie krajobrazowe planowanej zabudowy. 

Zmiany krajobrazu spowodowane wprowadzeniem nowej zabudowy będą małe, 
w porównaniu ze zmianami wprowadzonymi przez elektrownie wiatrowe. 

Ochrona przyrody 

Funkcjonowanie istniejącej zabudowy oraz realizacja i funkcjonowanie nowego 
zainwestowania na obbszarze „Planu…” nie spowoduje oddziaływania na 
występujące w otoczeniu obszary objęte formami ochrony przyrody. 

W graniczach obszaru „Planu…” ma zasięg planowany Kociewski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Na jego obszarze projekt „Planu…” przewiduje zachowanie 
obecnego użytkowania (lasy, wody, tereny rolne), jedynie przy drodze wojewódzkiej 
nr 229, w rejonie węzła drogowego Autostrady A1 dopuszcza wprowadzenie na 
nowe tereny funkcji mieszkaniowych i usługowych, a w dolinie Wierzycy – małej 
elektrowni wodnej wraz z prowadzącą do niej drogą dojazdową. Ze względu na 



 

                                                                                                                                     proeko 

 

125 

charakter i skalę dopuszczonego na tym terenie zainwestowania nie wystąpi istotne 
pogorszenie walorów krajobrazowych obszaru. 

 

7.4. Oddziaływanie infrastruktury technicznej 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Przez obszar „Planu…” przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 
kV (planowana do modernizacji na linię 400 kV). Na obszarze „Planu…” przewiduje się 
lokalizację stacji elektroenergetycznej 400/110 kV (wydzielenie 39.E) oraz budowę 
nowych linii wysokiego napięcia. 

Linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe wysokich napięć stanowią 
źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego będzie również związana z 
funkcjonowaniem zespołu elektrowni wiatrowych planowana stacja elektroenergetyczna 
SN/110 kV (GPZ – abonencki), zlokalizowana w obrębie wydzielenia 40.E wraz z 
przyłączem do planowanej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV (zob. rozdz. 7.2.6.). 

 

Normy prawne regulujące oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 
na środowisko  

Stacje transformatorowe i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia stanowią 
źródła pól elektrycznych i magnetycznych niejonizujących o częstotliwości 50Hz. 
Promieniowanie niejonizujące, z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, jest 
przedmiotem rozlicznych badań i programów naukowych o różnym charakterze i 
dotyczą one na ogół problemów biologicznych, medycznych, biofizycznych i 
technicznych. Tematyką tą zajmują się zarówno wyspecjalizowane jednostki 
organizacji międzynarodowych, instytucje rządowe poszczególnych krajów, jak 
również organizacje ekologiczne.  

 

Wykaz wielkości fizycznych, zalecanych do stosowania przy ocenie 
oddziaływania pól elektrycznych na ludzi, jest zawarty w Rekomendacji Rady 
Europejskiej z 12 lipca 1999 r. W niniejszej rekomendacji zostały określone m. in. 
ograniczenia dotyczące ekspozycji ludzi w zmiennych w czasie polach elektrycznych, 
magnetycznych i elektromagnetycznych. Podstawą do sporządzenia tych ograniczeń 
były liczne badania dotyczące wpływu pól na organizmy żywe. Wielkościami 
podstawowymi, dla których opisano ograniczenia podstawowe są: 

 indukcja magnetyczna - B; 

 gęstość prądu - J; 

 swoista dawka absorpcji energii - SAR; 

 gęstość mocy - S. 

Wszystkie wartości są uzależnione od częstotliwości emitowanych pól.  

W celu umożliwienia praktycznej oceny zagrożenia przekroczenia podstawowych 
ograniczeń posłużono się tzw. „poziomami odniesienia” wyprowadzonymi bezpośrednio 
z ograniczeń podstawowych. Poziomy odniesienia zostały wyprowadzone w oparciu o 
analityczne metody naukowe, jak również rozliczne badania sensoryczne.  

Jako poziomy odniesienia podane są: 

 natężenie pola elektrycznego - E; 
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 natężenie pola magnetycznego - H; 

 indukcja magnetyczna - B; 

 gęstość mocy - S; 

 prąd w kończynach - IL. 

W Rekomendacji Rady Europejskiej, dla częstotliwości pól równej 50Hz, podano 
następujące wartości poziomów odniesienia: 

 poziom natężenia pola elektrycznego – 5kV/m; 

 poziom natężenia pola magnetycznego – 80A/m; 

 indukcja magnetyczna – 100µT. 

W przypadku stwierdzenia braku przekroczenia poziomów odniesienia stwierdza 
się również brak przekroczenia ograniczenia podstawowego. Natomiast jeżeli 
zmierzone w środowisku wartości natężenia pola elektrycznego, magnetycznego lub 
indukcji magnetycznej są wyższe od poziomów odniesienia, nie musi to oznaczać 
przekroczenia ograniczeń podstawowych. W takiej sytuacji, zgodnie z 
Rekomendacją, należy dla każdego przypadku sprawdzić, czy ograniczenia 
podstawowe nie będą przekroczone. 

W Polsce sprawę dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów reguluje 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). W 
rozporządzeniu jako wartości graniczne podane są: 

 wartość dopuszczalna pola elektrycznego 50Hz dla terenów dostępnych dla 
ludności – 10kV/m; 

 wartość dopuszczalna pola elektrycznego dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową – 1kV/m; 

 wartość dopuszczalna pola magnetycznego 50Hz w środowisku – 60A/m. 

Wartości te są podawane dla wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi lub innymi 
powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie. 

Wartości graniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska zostały 
przedstawione w tabelach (tab. 12 i 13). 

 

Tabela 12 Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania 
niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości 
fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Lp. Zakres 

częstotliwości 
promieniowania 

Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęstość 
mocy 

1 0 Hz 10 [kV/m] 2500 [A/m] - 

2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 [A/m] - 

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 [kV/m] 60 [A/m]  

4 od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f [A/m] - 

5 od 0,001 MHz do 3 MHz 20 [V/m] 3 [A/m] - 

6 od 3 MHz do 300 MHz 7 [V/m] - - 

7 od 300 MHz do 3 GHz 7 [V/m] - 0.1 [W/m2] 
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Tabela 13 Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania 
niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości 
fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Lp. Zakres 

częstotliwości 
promieniowania 

Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęstość 
mocy 

1 50 Hz 1 [kV/m] 60 [A/m] - 

 

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

 

Rozkład pola elektrycznego  

Z tabel 12 i 13 wynika, iż dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 
o częstotliwości przemysłowej (50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznych) nie 
może przekraczać wartości 1 kV/m. Natomiast dla miejsc dostępnych dla ludności, 

dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o 
częstotliwości 50 Hz, nie może przekraczać wartości 10 kV/m.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r, 
10 kV/m jest wartością graniczną pola elektrycznego, dla miejsc dostępnych dla 
ludności. Natomiast na terenach przeznaczonych pod zabudowę, wartość tego pola 
nie może przekroczyć 1 kV/m. Podane wartości nie mogą występować na wysokości 
poniżej 2 m nad powierzchnią ziemi lub innymi powierzchniami, na których mogą 
przebywać ludzie. 

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 
r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833), są określone cztery 
strefy ochronne, które dla pola elektrycznego E o częstotliwości 50 Hz przedstawiają 
się następująco: 

 strefa niebezpieczna, w której   E  > 20 kV/m; 

 strefa zagrożenia, w której 10  kV/m <  E  < 20 kV/m; 

 strefa pośrednia, w której   5  kV/m <  E  < 10 kV/m; 

 strefa bezpieczna, w której  E  < 5 kV/m. 

W strefie bezpiecznej przebywanie pracowników jest dozwolone bez ograniczeń czasowych. 

W strefie pośredniej dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy 
źródłach w ciągu całej zmiany roboczej.  

W strefie zagrożenia czas przebywania pracowników zatrudnionych przy źródłach pól w ciągu 
zmiany roboczej zależy od wartości natężenia pola elektrycznego, jakie występują w tej strefie. 

W strefie niebezpiecznej przebywanie pracowników jest zabronione. 

Na obszarze, na którym natężenie pola elektrycznego jest mniejsze niż 1 kV/m, nie ma 
żadnych ograniczeń i obszar ten uważa się za całkowicie bezpieczny dla ludzi. 
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Teren, na którym będą zlokalizowane urządzenia techniczne stacji 
transformatorowych (stacja 110/400 kV i GPZ-abonencki SN/110 kV), zostaną 
ogrodzone siatką o wysokości 2 m, w sposób skutecznie uniemożliwiający dostęp 
osób postronnych. Na opisywane tereny będą miały wstęp jedynie osoby po 
specjalistycznym przeszkoleniu zawodowym, ewentualnie osoby im towarzyszące. 

Istotą dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
budowy stacji transformatorowych wysokich napięć, jest wyznaczenie teoretycznego 
rozkładu gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego w obszarach, w 
których potencjalnie mogą znajdować się ludzie. W odniesieniu do art. 135 Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, wyznaczanie rozkładu pola 
elektromagnetycznego w obszarach niedostępnych dla ludzi jest nieuzasadnione, 
czego potwierdzeniem jest punkt 34, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów, warunkujący 
ich pomiar poza ogrodzonym terenem stacji. 

Z uwagi na fakt, iż teren stacji transformatorowych będzie zamknięty, ewentualne 
występowanie pól elektromagnetycznych - ich obszary, pozostawać będą w 
miejscach niedostępnych dla ludzi. 

Celem analizy zagadnienia związanego z promieniowaniem elektromagnetycznym 
jest oszacowanie wielkości ewentualnych tego rodzaju zanieczyszczeń, zaś na ich 
podstawie określenie konieczności ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania. 
Jak wynika ze stosownych przepisów w zakresie ochrony środowiska (art. 135 ustawy 
„Prawo ochrony środowiska”), obszarów ograniczonego użytkowania nie ustanawia się 
na terenach ogrodzonych, na których pozostają instalacje. Zatem wskazywanie – 
szacowanie obszarów pól elektromagnetycznych pozostających na terenie 
niedostępnym, jest niecelowe z punktu widzenia norm wynikających z poszczególnych 
przepisów Prawa ochrony środowiska. 

Na podstawie ogólnych koncepcji zagospodarowania terenów planowanych stacji 
transformatorowych oraz doświadczenia w zakresie zagadnień związanych z 
prognozowaniem rozkładu pól elektromagnetycznych można wnioskować, iż 
usytuowanie elementów wchodzących w skład przedmiotowego obiektu wyklucza 
pojawienie się przekroczeń wartości składowych zarówno elektrycznej, jak i 
magnetycznej w miejscach dostępnych dla ludzi, tj. poza ogrodzeniem stacji. 
Jednocześnie bazując na doświadczeniu w budowaniu tego typu obiektów 
prognozuje się, iż natężenie pola elektrycznego poza ogrodzeniem stacji nie 
przekroczy 1kV. 

Również na podstawie dotychczasowych doświadczeń tj. przeprowadzonych 
empirycznie pomiarów pól elektromagnetycznych na podobnych istniejących 
obiektach można prognozować, iż na terenach planowanych stacji, w miejscach 
dostępnych dla personelu, natężenie pola elektrycznego nie przekroczy wartości 
granicznej strefy pośredniej (10 kV/m).  

Szegółowe obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych i zasięgu 
ponadnormatywnych wartości pola elektrycznego zostaną wykonane w ramach 
procedury opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych stacji 
transformatorowych, po sporządzeniu projektów budowlanych (zob. rozdz. 7.6.2.). 

Projekt „Planu…” wyznacza wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii 
elektroenergetycznych wysokich napięć pasy techniczne (o szerokości 40 m dla linii 
110 kV i 70 m dla linii 400 kV), dla których wprowadza zakaz zabudowy. Zasięgi stref 
o ograniczeniach inwestycyjnych wzdłuż napowietrznych linii wysokiego napięcia, 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagają rozpoznania pomiarowego, a 
zasady ich wykonywania określają odpowiednie przepisy szczegółowe 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymywania tych pomiarów, Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  

Zgodnie z załącznikiem do Rozp. MŚ z dnia 30 października 2003 r. (...) pomiary 
przeprowadza się w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie 
uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól 
elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych. 

 

Rozkład pola magnetycznego 

Z tabel 12 i 13 wynika, iż dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności, dopuszczalny poziom 
składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, nie 
może przekraczać wartości 60 A/m.  

Podobnie jak w przypadku pola elektrycznego również pole magnetyczne jest 
unormowane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Przepis ten 
podaje jako wartość graniczną pola magnetycznego dla terenów dostępnych dla ludzi 
60 A/m. Wartości te są podawane dla wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi lub 
innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie. 

W odniesieniu do terenów planowanych stacji, będących również środowiskiem 
pracy, obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Przepis ten wyróżnia cztery 
strefy oddziaływania pola magnetycznego oraz podaje dla nich wartości graniczne. 

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 
r., dotyczące środowiska pracy, są określone cztery strefy ochronne, które dla pola 
magnetycznego H o częstotliwości 50 Hz przedstawiają się następująco: 

 strefa niebezpieczna, w której  H > 2000 A/m; 

 strefa zagrożenia, w której  200 A/m < H < 2000 A/m; 

 strefa pośrednia, w której 66,6 A/m < H <   200 A/m; 

 strefa bezpieczna, w której H<      66,6 A/m. 

Bazując na doświadczeniu w budowaniu tego typu obiektów oraz dokonywanych 
później rzeczywistych pomiarach pól elektromagnetycznych można prognozować, iż na 
terenie stacji natężenie pola magnetycznego przy maksymalnym obciążeniu nie będzie 
przyjmowało wartości większych niż 60 A/m (wartość graniczna strefy bezpiecznej). W 
takim przypadku również można prognozować, że natężenie pola magnetycznego poza 
ogrodzonym terenem stacji, nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla terenów 
dostępnych dla ludzi. Jak już wspomniano tereny te będą całkowicie niedostępne dla 
osób postronnych, zatem oddziaływanie składowych magnetycznych pól e-m, 
powstających na ich obszarze, nie będzie wpływało na ludzi jak też zwierzęta 
poruszające się po ziemi. Zjawisko to ewentualnie może dotyczyć przelatujących 
pojedynczych osobników ptaków, jednakże przebywających w danym obszarze w 
ograniczonym zakresie. Tym samym zjawisko to, należy uznać za pomijalne.  
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Szegółowe obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych i zasięgu 
ponadnormatywnych wartości pola magnetycznego zostaną wykonane w ramach 
procedury opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych stacji 
transformatorowych, po sporządzeniu projektów budowlanych (zob. rozdz. 7.6.2.). 

Składowisko odpadów komunalnych 

Na obszarze „Planu…” znajduje się składowisko odpadów komunalnych w 
Ropuchach. Projekt „Planu…” sankcjonuje funkcjonowanie składowiska. 

Z funkcjonowaniem składowiska związane jest powstawanie szeregu 
uciążliwości, jak: 

 emisja pyłów i odorów związana z procesami składowania odpadów; 

 zanieczyszczenia atmosfery związane z procesami technologicznymi obiektów 
związanych z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów (emisja zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych); 

 wydostający się do atmosfery biogaz może być przyczyną wielu zagrożeń, w tym 
wybuchów i pożarów oraz wpływa na rozwój efektu cieplarnianego; 

 zagrożenie wód podziemnych odsiąkami i odciekami z hałd odpadów; 

 zagrożenie sanitarne, które stwarzają bakteriologiczne zanieczyszczenia 
powietrza oraz zwierzęta (ptactwo, myszy, szczury itp.) roznoszące odpady po 
otoczeniu i będące nosicielami bakterii; 

 uciążliwości aerosanitarne i akustyczne związane z komunikacją samochodową 
obsługującą funkcjonujące obiekty składowiska i projektowane obiekty ZZO oraz 
z nowymi źródłami hałasu w ich obrębie. 

 przekształcenia składu gatunkowego flory i fauny obszaru i jego otoczeniu; 

 dewaloryzacja krajobrazu. 

Eksploatacja składowiska będzie prowadzona do wyczerpania pojemności, co 
przewiduje się w 2019 r.  

Infrastruktura komunikacyjna 

Przez obszar „Planu…” przebiega autostrada A1 (wraz z węzłem drogowym – z 
drogą wojewódzką nr 229), droga wojewódzka nr 230 oraz droga powiatowa i drogi 
gminne. W południowej części obszaru trwają końcowe prace związane z budową 
obwodnicy Pelplina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 (planowane otwarcie w 2010 r.). 

Realizacja autostrady A1 oraz trwająca budowa obwodnicy Pelplina wiązała się z 
koniecznością wykonania bardzo dużej ilości robót ziemnych. Spowodowało to 
znaczne przekształcenia powierzchniowych warstw litosfery w zakresie budowy i 
ukształtowania terenu.  

Autostrada A1 oraz drogi wojewódzkie stanowią znaczące źródła uciążliwości 
komunikacyjnych tj. zanieczyszczeń atmosfery i hałasu. 

Udostępnienie do ruchu obwodnicy Pelplina spowoduje przeniesienie znacznej 
części ruchu poza obszar miasta,co zintensyfikuje oddziaływanie uciążliwości 
komunikacyjnych na obszarze „Planu…”. 

Komunikacyjne źródła zanieczyszczenia powietrza stanowią spaliny z silników 
pojazdów poruszających się po drogach dojazdowych i projektowanych parkingach. 
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W emisjach z silników spalinowych wyróżniono kilkanaście tysięcy substancji. 
Istotne, charakterystyczne dla komunikacji substancje chemiczne stanowią: 

 w skali lokalnej - tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i 
alifatyczne; 

 w skali makro - dwutlenek węgla (gaz cieplarniany). 

Ograniczająco, na rozprzestrzenianie się uciążliwości austycznych związanych z 
ruchem pojazdów na autostradzie A1, wpływają ektany akustyczne zainstalowane 
wzdłuż znacznych odcinków jej przebiegu (w rejonach występowania zabudowy wsi). 

Gazociąg wysokiego ciśnienia 

Przez obszar „Planu…” przebiega gazociąg wc Dn 125 oraz prowadzące od 
niego przyłącze do stacji redukcyjno pomiarowej gazu Iº (wydzielenie 104.G) Dn 100.  

Funkcjonowanie gazociągu nie powoduje jego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze i na walory krajobrazowe.  

Ewentualne oddziaływanie może nastąpić jedynie w sytuacjach awaryjnych (w 
przypadkach losowych, niewłaściwego montażu, wad technologicznych aparatury 
itp.). Mogą one mieć miejsce w przypadku niekontrolowanego wycieku gazu. Należy 
wtedy liczyć się z następującymi sytuacjami: 

 zachwianie równowagi tlenowej w przyziemnej warstwie atmosfery; 

 powstanie mieszanki wybuchowej. 

Aby zaistniało zagrożenie wybuchowe, konieczne jest współwystępowanie 
zespołu cech: 

 zawartość gazu musi wynosić w powietrzu od 4,9% do 15,4% jego objętości; 

 słabe przewietrzanie terenu wycieku gazu (obniżenia terenu, lasy, formy dolinne) 
w sytuacji bezruchu powietrza; 

 wilgotne podłoże w miejscu wycieku gazu; 

 duża wilgotność względna powietrza; 

 inwersja termiczna. 

Mimo małego prawdopodobieństwa wybuchu nie można go wykluczyć. Ponieważ 
na trasie przebiegu gazociągu występować będzie okresowy pobyt ludzi, zagrożenie dla 
nich będzie nieznaczne. Wydzielanie się samego gazu (bez wybuchu) nie jest 
bezpośrednio szkodliwe dla środowiska (dla wód, gleby, roślinności, ludzi). W sytuacji 
długotrwałego niekontrolowanego ulatniania się gazu może jednak dojść do uszkodzeń 
roślinności (uszkodzenia listowia, warstwy zielnej, ostatecznie obumarcia roślin). 

W czasie funkcjonowania gazociągu, nawet w przypadku jego awarii, wpływ na 
jakość wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, nie będzie miał miejsca, 
ze względu na bardzo małą rozpuszczalność metanu w wodzie i jego unoszenie się 
w górę atmosfery. Z tego samego powodu nie istnieje zagrożenie zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych.  

W odniesieniu do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 125 projekt 
„Planu…” wyznaczył, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki dnia 30 lipca 
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1055), strefę kontrolowana o szerokości 4m. 

W obrębie strefy kontrolowanych gazociągów obowiązują ograniczenia 
inwestycyjne – zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i sadzenia drzew. 
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7.5. Ocena kompleksowa oddziaływania ustaleń projektu „Planu…”  
na środowisko - synteza 

Głównym celem opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie 
miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński” jest 
dopuszczenie lokalizacji 38 elektrowni wiatrowych mających tworzyć zespół 
elektrowni wiatrowych „Pelplin Pólnoc”. Do potencjalnie znaczących oddziaływań 
projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko będą należeć: 

 na etapie budowy nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko poza 
robotami ziemnymi – będą to oddziaływania typowe i nieuniknione ze względu na 
samą istotę procesu inwestycyjnego oraz posadowienia projektowanych 
elektrowni, takie jak: lokalne przekształcenia powierzchni ziemi, likwidacja 
roślinności i pokrywy glebowej, powstanie odpadu z wykopów; ponadto powstaną 
odpady budowlane oraz okresowe uciążliwości związane z transportem 
materiałów budowlanych pojazdami samochodowymi) – będą to oddziaływania 
bezpośrednie, stałe w odniesieniu do skutków prac ziemnych i krótkookresowe w 
stosunku do pozostałych oddziaływań; 

 na etapie eksploatacji emisja hałasu przez elektrownie i ich oddziaływanie na 
krajobraz; 

 na etapie likwidacji powstanie odpadów materiałów budowlanych i konstrukcji 
stalowych. 

Znacznie mniejszy wpływ na środowisko obszaru „Planu…” i jego otoczenia 
będzie miał przewidziany planem rozwój zainwestowania osadniczego i planowanej 
infrastruktury technicznej. W przypadku infrastruktury technicznej potencjalnie 
znaczące oddziaływanie na środowisko etapie eksploatacji może dotyczyć: 

 emisji hałasu z terenów komunikacyjnych (głównie z istniejącej Autostrady A1 i z 
realizowanej obwodnicy Pelplina, w mniejszym stopniu hałas związany z 
funkcjonowaniem stacji i linii elektroenergetycznych wysokich napięć); 

 oddziaływania na krajobraz planowanej stacji i linii elektroenergetycznych 
wysokich napięć. 
 

7.5.1. Klasyfikacja oddziaływań 

Klasyfikację oddziaływań na środowisko ustaleń projektu „Planu ...”, w tym 
oddziaływania skumulowanego na zdrowie ludzi i na biosferę, zgodnie z art. 51 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami) przedstawiono w tabelach 14 (oddziaływania wynikające z realizacji 
zespołu elektrowni wiatrowych), 15 (oddziaływania zainwestowania osadniczego) i 
16 (oddziaływania infrastruktury technicznej). 

 



 

Tabela 14 Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu „Planu ...” w zakresie realizacji zespołu elektrowni wiatrowych,  
w tym oddziaływania potencjalnie znaczące 

Oddziaływania na 
środowisko 

Rodzaje oddziaływania Czas oddziaływania Mechanizm oddziaływania Ocena oddziaływania 

bezpośred-
nie 

pośrednie wtórne 
krótko-

terminowe 
średnio-

terminowe 

długo-
terminowe 
(ok. 25 lat) 

chwilowe okresowe stałe pozytywne negatywne neutralne 

ETAP BUDOWY 

Przekształcenia wierzchniej 
warstwy litosfery (wykopy) X     X  X    X 

Likwidacja pokrywy glebowej  X     X  X    X 

Likwidacja roślinności X     X  X    X 

Wpływ na faunę X X  X    X    X 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (samochody i sprzęt 
budowlany) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu (samochody i 
sprzęt budowlany) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów (głównie 
ziemia z wykopów)  

X   X    X    X 

ETAP EKSPLOATACJI 

Ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery z 
konwencjonalnych źródeł 
energii 

  X   X   X X   

Emisja hałasu przez 
elektrownie 

X     X  X   X  

Emisja infradźwięków przez 
elektrownie 

X     X  X    X 

Emisja promieniowania 
elektromagnetycznego przez 
stację elektroenergetyczną  

X     X  X    X 



 

 

Wpływ na awifaunę X X    X  X    X 

Wpływ na chiropterofaunę X     X  X    X 

Antropizacja krajobrazu X     X   X  X  

Wpływ na zdrowie ludzi – 
oddziaływanie skumulowane 

X X    X   X   X 

ETAP LIKWIDACJI 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (samochody i sprzęt 
rozbiórkowy) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu (samochody i 
sprzęt rozbiórkowy) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów 
materiałów budowlanych 

X   X    X   X  

Źródło: opracowanie własne. 



 

 

Tabela 15 Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu „Planu ...” w zakresie zainwestowania osadniczego  

 (brak oddziaływań potencjalnie znaczących) 

Oddziaływania na środowisko Rodzaje oddziaływania Czas oddziaływania Mechanizm oddziaływania Ocena oddziaływania 

bezpośred-
nie 

pośrednie wtórne 
krótko-

terminowe 
średnio-

terminowe 
długo-

terminowe 
chwilowe okresowe stałe pozytywne negatywne neutralne 

A. ETAP BUDOWY 

Przekształcenia wierzchniej 
warstwy litosfery (prace ziemne) 

X     X  X    X 

Likwidacja pokrywy glebowej  X     X  X    X 

Likwidacja roślinności głównie 
agrocenoz i ruderalnej 

X     X  X    X 

Synantropizacja fauny X X    X  X    X 

Przekształcenie obiegu wody  X    X  X    X 

Przekształcenia koryta rzeki i 
wzrost zanieczyszczenia wód w 
wyniku realizacji małej elektrowni 
wodnej  

X X    X  X   X  

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (samochody i sprzęt 
budowlany) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu (samochody i 
sprzęt budowlany) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów (głównie 
ziemia z wykopów)  

X   X    X    X 

Skumulowane oddziaływanie na 
zdrowie ludzi 

X X  X    X    X 

B. ETAP EKSPLOATACJI 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (głównie źródła ciepła  
i emisja technologiczna) 

X X    X  X    X 

 



 

 

Emisja hałasu, głównie, 
technologicznego 

X     X  X    X 

Tymczasowe odprowadzanie 
ścieków sanitarnych do 
zbiorników bezodpływowych 

X X   X    X  X  

Odprowadzanie wód opadowych 
do gruntu 

X     X  X    X 

Przekształcenia przepływów w 
rzece w wyniku funkcjonowania 
małej elektrowni wodnej 

 X    X   X   X 

Antropizacja krajobrazu X X    X   X   X 

Powstawanie odpadów (głównie 
komunalnych) 

  X   X   X   X 

Wpływ na ichtiofaunę w wyniku 
funkcjonowania małej elektrowni 
wodnej 

X X    X   X  X  

Skumulowane oddziaływanie na 
biosferę (roślinność, fauna, 
bioróżnorodność) 

X X X   X   X   X 

Skumulowane oddziaływanie na 
zdrowie ludzi 

X X X   X   X X   

ETAP LIKWIDACJI 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (samochody i sprzęt 
rozbiórkowy) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu (samochody i 
sprzęt rozbiórkowy) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów materiałów 
budowlanych 

X   X    X   X  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 



 

 

 

Tabela 16 Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu „Planu ...” w zakresie infrastruktury technicznej 

 w tym oddziaływania potencjalnie znaczące 

Oddziaływania na środowisko Rodzaje oddziaływania Czas oddziaływania Mechanizm oddziaływania Ocena oddziaływania 

bezpośred-
nie 

pośrednie wtórne 
krótko-

terminowe 
średnio-

terminowe 
długo-

terminowe 
chwilowe okresowe stałe pozytywne negatywne neutralne 

A. ETAP BUDOWY 

Przekształcenia wierzchniej 
warstwy litosfery (prace ziemne) 

X     X  X    X 

Likwidacja pokrywy glebowej  X     X  X    X 

Likwidacja roślinności głównie 
agrocenoz i ruderalnej 

X     X  X    X 

Synantropizacja fauny X X    X  X    X 

Przekształcenie obiegu wody  X    X  X    X 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (samochody i sprzęt 
budowlany) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu (samochody i 
sprzęt budowlany) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów (głównie 
ziemia z wykopów)  

X   X    X    X 

Skumulowane oddziaływanie na 
zdrowie ludzi 

X X  X    X    X 

B. ETAP EKSPLOATACJI 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (zanieczyszczenia 
komunikacyjne) 

X X    X  X    X 

Emisja odorów i gazów z terenu 
składowiska odpadów 

X     X   X  X  

 



 

 

Emisja hałasu, głównie 
komunikacyjnego, w 
mniejszym stopniu 
technologicznego (stacja 
transformatorowa i linie WN) 

X     X  X   X  

Emisja promieniowania 
elektromagnetycznego przez 
stację elektroenergetyczną 
110/400 kV i linie WN 

X     X  X    X 

Odprowadzanie wód opadowych 
do gruntu 

X     X  X    X 

Antropizacja krajobrazu X X    X   X  X  

Skumulowane oddziaływanie na 
biosferę (roślinność, fauna, 
bioróżnorodność) 

X X X   X   X   X 

Skumulowane oddziaływanie na 
zdrowie ludzi 

X X X   X   X   X 

ETAP LIKWIDACJI 

Emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery (samochody i sprzęt 
rozbiórkowy) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu (samochody i 
sprzęt rozbiórkowy) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów 
materiałów budowlanych 

X   X    X   X  

Źródło: opracowanie własne. 
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7.5.2. Procedura ocen oddziaływania na środowisko 

Uwarunkowania prawne ocen oddziaływania na środowisko określa 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. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).  

Zgodnie z ww. ustawą przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Głównym elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest sporządzenie prognozy jego oddziaływania na środowisko 
(niniejsze opracowanie). 

Zgodnie z art. 60 ww. ustawy, Rada Ministrów, uwzględniając możliwe 
oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w 
art. 63 ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, 
o których mowa w pkt 1 i 2. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 51 ust. 8 
ustawy prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późniejszymi zmianami) tj. m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573 zmienione Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 
769 i Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) - zachowują moc do czasu wejścia w życie 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie (...) art. 60 Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
(jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia jej wejścia w życie). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 
2573 zmienione Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 i Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 
1105): 

 instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości 
nie niższej niż 30 m; 

 napowietrzne linie wysokiego napięcia i stacje elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym nie niższym niż 110 kV; 

 elektrownie wodne (w zależności od ich parametrów); 



 

                                                                                                                                        proeko 

 

140 

 niektóre obiekty produkcyjne (w zależności od ich charakteru i parametrów); 

 przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury (np. drogi publiczne o nawierzchni 
utwardzonej, kanalizacja sanitarna itp.) 

należą do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ponadto napowietrzne linie wysokiego napięcia i stacje elektroenergetyczne o 
napięciu znamionowym nie niższym niż 220 kV należą do kategorii przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

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. Nr 199, poz. 1227) przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Wydanie ww. decyzji wymaga (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko), lub może wymagać (w przypadku 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) 
poprzedzenia przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie o obowiązku jego przeprowadzenia i 
o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wydaje organ 
uprawniony do wydania decyzji środowiskowej (po zaopiniowaniu wniosku przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - do 14.11.2009 r. zastępowany przez 
starostę powiatu i przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego). 

Zgodnie z par. 5 Rozporządzenia szczególnymi uwarunkowaniami związanymi z 
kwalifikacją przedsięwzięć do sporządzenia raportu jest m. in. rodzaj i 
charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem emisji i występowania innych 
uciążliwości (w tym przypadku hałasu), walory przyrodnicze i krajobrazowe obszaru 
oraz usytuowanie w stosunku do obszarów Natura 2000. 

Reasumując, projekt „Planu…” dopuszcza na jego obszarze realizację 
przedsięwzięć należących do kategorii obiektów mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko (stacja elektroenergetyczna 110/400 kV i linia wysokiego 
napięcia 400 kV) i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
(realizacja zespołu do 38 elektrowni wiatrowych, budowa stacji transformatorowej 
SN/WN, budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV oraz ewentualna 
realizacja niektórych obiektów gospodarczych, elektrowni wodnej i inwestycji 
infrastrukturowych), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, do której wydania jest lub może być wymagane przeprowadzenie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
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8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 
ODDZIAŁYWANIU USTALEŃ PROJEKTU „PLANU…” NA 
ŚRODOWISKO  

 

Realizacja ustaleń projektu „Planu ...”, w tym dopuszczonego zespołu elektrowni 
wiatrowych, nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko ze 
względu na skalę przedsięwzięcia i położenie w odległości ok. 46 km w kierunku 
północnym od granicy lądowej (brzeg Zat. Gdańskiej) + 12 mil morskich (granica 
morska).  
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9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU 
„PLANU…”, W SZCZEGÓLNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I 
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW 

 

9.1. Zespół elektrowni wiatrowych 

Zapobieganie i zmniejszenie szkodliwych oddziaływań dopuszczonych projektem 
„Planu…” elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, można 
teoretycznie osiągnąć przez: 

1) zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych; 

2) dobór parametrów technicznych projektowanych elektrowni ograniczających ich 
wpływ na środowisko, 

3) kształtowanie środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji i jego otoczenia, 

4) dobór struktury upraw i zabiegów agrotechnicznych, 

5) wariantowanie lokalizacji elektrowni. 

Ad 1) 

Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanego zespołu elektrowni 
wiatrowych na etapie jego budowy można osiągnąć przez: 

 maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budów w celu ograniczenia 
przekształceń wierzchniej warstwy litosfery; 

 zabezpieczenie gruntu i wód w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami 
związanymi z pracą sprzętu zmechanizowanego; 

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

 prowadzenie prac budowlanych poza godzinami nocnymi (22 – 6); 

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

 przywrócenie stanu środowiska terenów przekształconych w trakcie prac 
budowlanych do pierwotnego stanu, w tym zabezpieczenie wierzchniej warstwy 
gleby z wykopów budowlanych i po zakończeniu budowy wykorzystanie jej do 
rekultywacji terenu. 

Ad 2) 

Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanego zespołu elektrowni 
wiatrowych w gminie Pelplin na terenie jego lokalizacji, przez dobór parametrów 
elektrowni, można osiągnąć dzięki: 

 zastosowaniu podobnego typu elektrowni, tak aby nie różnicować wewnętrznej 
struktury zespołu i ograniczyć jego oddziaływanie na krajobraz (zapisane w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); 
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 nieumieszczaniu na konstrukcji elektrowni reklam, w celu ograniczenia ich 
oddziaływania na krajobraz (zakaz umieszczania reklam zapisany w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczy on logo 
właściciela lub producenta); 

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

 zastosowaniu elektrowni niższych niż maksymalnie dopuszczone w projekcie 
planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ograniczenia ich oddziaływania 
na krajobraz (spowoduje to jednak spadek ich wydajności energetycznej); 

 obniżeniu mocy akustycznej poszczególnych elektrowni w celu ograniczenia ich 
oddziaływania na klimat akustyczny otoczenia (zalecenia przejściowe, do czasu 
monitoringu porealizacyjnego, sformułowano w rozdz. 7.2.4.2.). 

Ad. 3)  

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania elektrowni na ptaki i 
nietoperze (w tym nie zwiększanie dla nich atrakcyjności terenu lokalizacji 
elektrowni), zasadne jest przestrzeganie następujących zaleceń na obszarze zespołu 
elektrowni wiatrowych i w strefie jego oddziaływania: 

 nie tworzyć nowych terenów zielonych, zwłaszcza obsadzonych zielenią wysoką; 

 nie wprowadzać nowych zalesień; 

 nie obsadzać, zwłaszcza zielenią wysoką, dróg dojazdowych do elektrowni 
wiatrowych, dróg przebiegających przez teren zespołu oraz znajdujących się w 
zasięgu jego oddziaływania;  

 nie tworzyć oczek wodnych i stawów. 

Zgodnie z wynikami „Monitoringu ornitologicznego…” (Ożarowski 2009), ze 
względu na znaczną atrakcyjność składowiska odpadów komunalnych w Ropuchach 
dla ptaków, eksploatacja elektrowni wiatrowych planowanych w jego sąsiedztwie 
(wydzielania 8.E, 9.E), będzie dopuszczona dopiero po zaprzestaniu składowania tu 
odpadów komunalnych i rekultywacji składowiska. Natomiast elektrownie wiatrowe, 
planowane w obrębie wydzieleń 7.E i 11.E, mogą zostać oddane do eksploatacji 
warunkowo, a ich funkcjonowanie uzależnione będzie od wyników porealizacyjnego 
monitoringu środowiska. W przypadku wykazania ich znaczącego wpływu na 
śmiertelność ptaków konieczne będzie ich zamknięcie do czasu zaprzestania 
składowania tu odpadów komunalnych i rekultywacji składowiska. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 
2007 r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) odpady komunalne to odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady komunalne to 
wszystkie odpady o kodzie z grupy 20. 
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Ponadto wg „Monitoringu chiropterologicznego…” (Ciechanowski, Myślak 2009). 
aby zminimalizować ryzyko śmiertelności nietoperzy w trakcie eksploatacji zespołu 
elektrowni wiatrowych w okolicach Pelplina wskazane są następujące działania 
minimalizujące: 

1. Nieobsadzanie istniejących i nowych dróg drzewami i krzewami, jak również 
usuwanie spontanicznie pojawiających się przy nich nowych zakrzewień. 

2. Niezalesienie jakiejkolwiek części obszaru planowanej farmy wiatrowej, oraz 
niedopuszczenie do spontanicznego powstawania zadrzewień i zakrzewień wokół 
położonych na otwartym terenie zbiorników wodnych, gdyż takie przekształcenia 
szaty roślinnej mogłyby doprowadzić do wzrostu aktywności nietoperzy na 
omawianym obszarze (por. Downs i Racey 2006). 

3. Jeżeli w pierwszym roku monitoringu porealizacyjnego (lub w kolejnych sezonach) 
stwierdzona będzie istotna śmiertelność borowców wielkich, w okresie migracji, 
należy w okresie od 15 sierpnia do 10 października zastosować wyłączanie turbin 
wiatrowych na terenie farmy, między zachodem a wschodem słońca, przy prędkości 
wiatru poniżej 6 m/s (wg danych literaturowych - por. Dürr 2007, Baerwald i in. 2009 
– podczas takich warunków zachodzi około 80% przypadków kolizji nietoperzy z 
łopatami wirników). Zaproponowany okres obligatoryjnego wyłączania elektrowni 
pokrywa się ze stwierdzonymi szczytami aktywności borowca wielkiego, związanego 
najprawdopodobniej z jego wędrówką jesienną, a zarazem z okresem największej 
potencjalnej śmiertelności nietoperzy). 

4. W przypadku, gdyby w kolejnych latach monitoringu odnotowano wysoką 
śmiertelność nietoperzy w którymkolwiek z innych okresów fenologicznych, 
należy zastosować wyłączanie wybranych turbin w nocy, podczas słabego wiatru 
(szczególną uwagę należy zwrócić na okres karmienia młodych i ich nauki latania 
- w przybliżeniu od 15 czerwca do 15 sierpnia, kiedy na powierzchni w Pelplinie 
odnotowano wysoką aktywność nietoperzy, ale w świetle dotychczasowej 
literatury  śmiertelność tych zwierząt w kolizjach z elektrowniami wiatrowymi jest 
wówczas niska lub bardzo niska - por. Dürr 2007) 

Ad. 4) 

Zaleca się rezygnację na terenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia i w 
jego otoczeniu z upraw kukurydzy, które silnie zwabiają ptaki na żerowisko. 

Ad. 5) 

Wariantowanie lokalizacji elektrowni na obszarze „Planu…” zostało 
przeprowadzone na etapie sporządzania projektu „Planu…”, przy wykorzystaniu 
wyników monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego, obejmującego obszar 
„Planu…” oraz uwarunkowań sformułowanych w „Opracowaniu ekofizjograficznym…” 
(2008) – zob. rozdz. 10.  

 

Realizacja ustaleń projektu „Planu ...” nie stwarza zagrożenia dla chronionych 
walorów form ochrony przyrody w jego otoczeniu, a w szczególności: 

 nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt chronionych w sieci obszarów Natura 2000; 

 nie spowoduje dezintegracji obszarów Natura 2000; 

 nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000. 
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W związku z powyższym realizacja ustaleń projektu „Planu ...” nie wymaga 
działań z zakresu kompensacji przyrodniczej. 

 

9.2. Zainwestowanie osadnicze i infrastruktura komunikacyjna 

W zakresie planowanego zainwestowania osadniczego i infrastruktury 
komunikacyjnej najistotniejsze jest ograniczenie uciążliwości akustycznych 
związanych z ruchem pojadów po głównych drogach obszaru „Planu…”. Dotyczy to 
przede wszystkim: 

 autostrady A1 – na etapie budowy autostrady zostały wytypowane odcinki, 
oddziaływanie których może stwarzać zagrożenie akustyczne dla istniejącej 
zabudowy; odcinki te zostały wyposażone w techniczne środki ochrony – ekrany 
akustyczne;  

 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 229 i drogi wojewódzkiej nr 230 wraz z 
realizowaną aktualnie w jej przebiegu, obwodnicą Pelplina.  

 

Ograniczenie tej uciążliwości można osiągnąć przez: 

 maksymalne odsunięcie od krawędzi drogi zabudowy o funkcjach chronionych; 

 zagospodarowanie pasów terenu wzdłuż dróg wielowarstwową zielenią o funkcji 
izolacyjnej; 

 w rejonach, gdzie nie ma możliwości stworzenia buforowych pasów zieleni wzdłuż 
dróg – zastosowanie technicznych ekranów akustycznych. 
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10. ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIAZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKCIE „PLANU…” 

 

Najistotniejszym ustaleniem projektu „Planu ...” jest dopuszczenie lokalizacji do 
38 elektrowni wiatrowych. Alternatywne rozwiązania dla przyjętego w planie wariantu 
tego przedsięwzięcia stanowią: 

 wariant zerowy (niepodejmowania przedsięwzięcia); 

 możliwość zastosowania turbin różnych typów; 

 możliwości realizacji różnej liczby elektrowni wiatrowych wchodzących w skład 
zespołu. 

Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia - wariant zerowy 

Wariant ten byłby najkorzystniejszy dla środowiska terenu lokalizacji i jego 
otoczenia, ale zarazem byłby niekorzystny w aspekcie globalnej emisji zanieczyszczeń 
energetycznych do atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu (zamiast źródła tzw. 
czystej energii w innym miejscu będzie musiało powstać źródło konwencjonalne). 

Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynęłoby na środowisko – pozostałoby 
ono w stanie nienaruszonym. Jednocześnie nie miałoby miejsca pozytywne 
oddziaływanie elektrowni wiatrowych, których wykorzystanie przyczynia się do 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych oraz 
pozwala na oszczędność ograniczonych, kopalnych surowców energetycznych.  

Zaniechanie budowy projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych byłoby 
niezgodne z polityką ochrony atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu w skali 
globalnej oraz polityką energetyczną Polski (zob. rozdz. 2.3.), w tym z postulatem 
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię w Polsce i wzrostu wykorzystania 
energii odnawialnej. 

Warianty alternatywne 

Pierwotnie rozważano lokalizację 42 elektrowni wiatrowych w odmiennym 
rozstawieniu. Na dalszym etapie projektowym, w nawiązaniu do okresowych 
wyników monitoringu środowiska oraz wytycznych zawartych w „Opracowaniu 
ekofizjograficznym…” (2008), modyfikowano rozstawienie elektrowni. Realizacja tych 
wariantów wymagałaby zajęcia nowych terenów pod inwestycję (w tym pod 
posadowienie samych elektrowni, placów montażowych oraz pod realizację nowych 
odcinków dróg dojazdowych).  

W ostatecznym wariancie, uwzględniając ostateczne wyniki monitoringu 
ornitologicznego (Ożarowski 2009) i chichopterologicznego (Ciechanowski, Myślak 
2009), ograniczono liczbę elektrowni do 38 oraz ponownie zmodyfikowano 
rozstawienie turbin. 

 

Rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do ustaleń projektu „Planu…” byłoby 
dalsze ograniczenie liczby elektrowni wiatrowych lub rezygnacja z ich lokalizacji w 
gminie Pelplin. W aspekcie lokalnej ochrony środowiska korzystna jest zawsze 
lokalizacja mniejszej liczby elektrowni i jak najniższych. W aspekcie globalnym 
korzystna jest z kolei lokalizacja, jak największej liczby źródeł tzw. „czystej energii”, 
do których należą elektrownie wiatrowe. 
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Projekt „Planu...” zawiera poprawne docelowe ustalenia w zakresie kształtowania 
środowiska i wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska.  

Zgodnie z zapisami projektu „Planu…” dopuszcza się realizację przyłącza 
elektroenergetycznego 110 kV planowanego GPZ-abonenckiego do stacji 
transformatorowej 110/400 kV jako linii napowietrznej. Korzystniejszym ze względów 
środowiskowych rozwiązaniem byłoby wykonanie linii kablowej, która charakteryzuje 
się brakiem oddziaływania krajobrazowego, brakiem emisji do otoczenia 
promieniowania elektromagnetycznego oraz nie ma wpływu na awifaunę. 
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11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU 
„PLANU…” ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

Projekt „Planu…” po wdrożeniu jego ustaleń będzie wymagać analizy skutków 
jego realizacji przede wszystkim w zakresie oddziaływania na środowisko elektrowni 
wiatrowych. Dopuszczone w projekcie „Planu…” elektrownie, po ich oddaniu do 
eksploatacji, wymagać będą monitoringu w zakresach: 

1) pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu,  

2) kontroli ewentualnego wpływu na zachowania i śmiertelność ptaków; 

3) kontroli ewentualnego wpływu na nietoperze. 

Ad. 1) 

Dla oceny stanu klimatu akustycznego w rejonie projektowanej lokalizacji zespołu 
elektrowni wiatrowych i jego zmian spowodowanych ich eksploatacją zaleca się 
wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu w środowisku. Chcąc uzyskać 
informacje stanowiące punkt odniesienia należy zaplanować wykonanie minimum 
dwóch serii pomiarów akustycznych. Pierwszy cykl pomiarów należy zrealizować po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, najlepiej przed rozpoczęciem prac budowlanych 
(dla zbadania tzw. „tła”). Alternatywnym rozwiązaniem może być cykl pomiarów po 
wybudowaniu elektrowni ale przed ich oddaniem do eksploatacji. Punkty pomiarowe 
należy zaplanować w pobliżu skrajnych zabudowań miejscowości sąsiadujących z 
projektowanym przedsięwzięciem. Lokalizacja punktów powinna być tak dobrana, 
aby na mierzony poziom dźwięku nie miały wpływu hałasy bytowe pochodzące z 
pobliskich zabudowań. 

Drugą serię pomiarów należy wykonać po wybudowaniu i oddaniu do 
eksploatacji projektowanych elektrowni wiatrowych w tych samych punktach 
pomiarowych. Pomiary te winny być wykonane w możliwie identycznych warunkach 
(pora roku, pokrycie terenu, temperatura, siła wiatru) do warunków w jakich będzie 
wykonana pierwsza seria pomiarów. Można zrezygnować z pierwszej serii pomiarów 
jeśli po oddaniu do eksploatacji elektrowni wiatrowych istnieje możliwość ich 
wyłączenia w celu zmierzenia tła. 

Kolejne pomiary kontrolne mogą okazać się konieczne w sytuacji wybudowania 
w pobliżu następnych zespołów elektrowni wiatrowych w odległościach mogących 
mieć wpływ na kształtowanie się klimatu akustycznego. 

Należy zaznaczyć, że w Polsce brak jest powszechnie przyjętej i administracyjnie 
akceptowanej metodyki pomiarów hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe.  

Ad. 2) 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych 
na ptaki” (2008, PSEW Szczecin), monitoring ornitologiczny porealizacyjny farmy 
elektrowni wiatrowych powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań 
przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu 
farmy do eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata (np. w latach 1, 2, 3 
lub 1, 3, 5), z uwagi na występowanie efektów opóźnionych w czasie. Wskazane jest 
wykonywanie badań wpływu farmy na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki 
równolegle z badaniami śmiertelności w wyniku kolizji. 
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Zasady monitoringu podstawowego: 

1. Długość trwania: 3 lata z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych. 

2. Przedmiot obserwacji: (1) skład gatunkowy i (2) liczebność, a w odniesieniu do 
ptaków obserwowanych w locie również (3) wysokość przelotu w rozbiciu na 3 
pułapy (do wysokości dolnego zakresu pracy śmigła, w strefie pracy śmigła, 
powyżej śmigła w stanie wzniesienia) i (4) kierunek przelotu, a także śmiertelność 
w wyniku kolizji. 

3. Zakres badań: moduły 1-4 jak wyżej i dodatkowo monitoring śmiertelności. 

 

Ad. 3) 

Dla planowanego zespołu elektrowni wiatrowych należy przeprowadzić trzyletni 
monitoringu porealizacyjny, polegający na poszukiwaniu ewentualnych zabitych 
nietoperzy i automatycznej rejestracji ich aktywności przy wybranych elektrowniach, 
pozwalający ocenić rzeczywisty wpływ inwestycji na chiropterofaunę. Monitoring 
należy przeprowadzić zgodnie z metodyką zawartą w aktualnych, krajowych 
„Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” 
(2009) oraz w opracowaniach Brinkmanna (2006) i Arnetta (2005). 
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12. WSKAZANIE NAPOTKANYCH W PROGNOZIE TRUDNOŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY. 

 

Opracowując „Prognozę...” nie napotkano trudności wynikających z niedostatków 
techniki oraz luk we współczesnej wiedzy.  
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13. WNIOSKI  

1. Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, 
Rożental i Nowy Dwór Pelpliński”, opracowanego w 2009 r. 

2. Jednym z głównych celów „Planu…” jest przeznaczenie części terenów rolniczych 
pod lokalizację elektrowni wiatrowych i związanych z nimi obiektom infrastruktury 
technicznej. Ponadto na obszarze „Planu…” przewiduje się przeznaczenie 
nowych terenów pod zainwestowanie osadnicze (w tym zabudowę zagrodową, 
mieszkaniową jedno- i wielorodzinną, usługową oraz produkcyjną i obsługi 
rolnictwa) oraz lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej o znaczeniu 
ponadlokalnym (stacja i linie elektroenergetyczne wysokich napięć). 

3. W obrębie obszaru „Planu…” ustalono tereny funkcjonalne o następującym 
przeznaczeniu: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 tereny zabudowy zagrodowej; 

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 tereny zabudowy wielorodzinnej z zielenią parkową; 

 tereny zabudowy usługowej z zakresu usług komercyjnych; 

 tereny usług sportu i rekreacji; 

 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych; 

 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej; 

 tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów; 

 tereny zieleni urządzonej, parków wiejskich, placów zabaw, zieleńców i 
skwerów; 

 tereny rolnicze; 

 tereny rolnicze z zakazem zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 
zagrodowej; 

 tereny leśne; 

 tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią; 

 tereny infrastruktury technicznej; 

 tereny komunikacji. 

4. Istotą „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy, Ropuchy, 
Rożental i Nowy Dwór Pelpliński” jest dopuszczenie lokalizacji zespołu elektrowni 
wiatrowych. Elektrownie wiatrowe stanowią źródło tzw. „czystej energii”. Ich 
wykorzystanie, dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia 
się do spadku emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i pyłów, co powoduje korzystne 
skutki środowiskowe w skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, 
lepsze warunki aerosanitarne życia ludzi) po globalną (ograniczenie 
klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego). Zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii jest zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego i 
wymagane zobowiązaniami międzynarodowymi Polski, zwłaszcza wynikającymi z 
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przynależności do Unii Europejskiej (zalecane zwiększenie udziału produkcji energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł do 20%) i z przystąpienia do Konwencji z Kioto. 

5. Obszar „Planu…” zajmuje w większości fragment wysoczyzny morenowej 
pagórkowatej, użytkowanej rolniczo, porozcinanej dolinami rzek Wierzycy i 
Węgiermucy. Zasoby wodne obszaru opracowania reprezentowane są głównie 
przez rzeki Wierzycę i Węgiermucę, znaczną liczbę „oczek wodnych”, rowy 
melioracyjne i podmokłości. Obszar „Planu…” położony jest w zlewni Wisły, która 
przepływa w odległości ok. 9 km w kierunku wschodnim od obszaru. Krajobraz 
tego terenu jest zróżnicowany. Zainwestowanie osadnicze występuje głównie na 
obrzeżach obszaru „Planu…” i obejmuje wsie: Rajkowy, Ornasowo, Hilarowo, 
Ropuchy oraz jest skoncentrowane we wsi Nowy Dwór. 

6. Projekt „Planu…” jest zgodny z wojewódzkimi, powiatowymi dokumentami 
planistycznymi i programami ochrony środowiska oraz opracowany jest w „duchu” 
międzynarodowych i krajowych dokumentów z zakresu ochrony środowiska, a ich 
wytyczne uwzględnia poprzez opracowania regionalne.  

7. Obszar projektu „Planu…” znajduje się poza zasięgiem ustanowionych, 
terytorialnych form ochrony przyrody i krajobrazu. 

8. W regionalnym otoczeniu obszaru projektu „Planu...”, występują: 

 rezerwaty przyrody: 

– „Las Mątawski” (w minimalnej odległości ok. 8,8 w kierunku wschodnim); 

– „Biała Góra” (w minimalnej odległości ok. 11 km w kierunku południowo-
wschodnim); 

– „Parów Węgry” (w minimalnej odległości ok. 15,6 km w kierunku północno-
wschodnim); 

– „Opalenie Dolne” (w minimalnej odległości ok. 19,8 km w kierunku 
południowo-wschodnim); 

– „Opalenie Górne” w odległości ok. 19,8 km w kierunku południowo-
wschodnim); 

 obszary chronionego krajobrazu: 

– Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok. 3 
km w kierunku południowym); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry (w minimalnej odległości ok. 8 
km w kierunku wschodnim); 

– Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej 
odległości ok. 8,3 km w kierunku wschodnim); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (w minimalnej odległości ok. 
10,2 km w kierunku wschodnim); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich (w minimalnej 
odległości ok. 11,7 km w kierunku północno-zachodnim); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy (w minimalnej odległości 
ok. 11,8 km w kierunku północno-zachodnim); 

– Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok. 
12 km w kierunku południowo-wschodnim); 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej (w minimalnej 
odległości ok. 13,5 km w kierunku południowo-wschodnim); 
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– Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu (w minimalnej odległości ok. 16,3 
km w kierunku południowo-wschodnim). 

 obszary Natura 2000: 

 ustanowione obszary specjalnej ochrony ptaków: 

– „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 (minimalna odległość w kierunku 
wschodnim ok. 7,5 km od granic obszaru „Planu…”); 

– „Bory Tucholskie” PLB220010 (minimalna odległość w kierunku 
południowo-zachodnim ok. 15,5 km); 

 obszary mające znacznie dla Wspólnoty: 

– „Dolna Wisła” PLH220033 – minimalna odległość w kierunku wschodnim 
ok. 4 km). 

– „Waćmierz” PLH220031 – minimalna odległość w kierunku północnym ok. 
5,3 km); 

 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk (zgłoszone do Komisji 
Europejskiej 30.10.2009 r.): 

– powiększenie obszaru „Waćmierz” PLH220031 – minimalna odległość w 
kierunku północnym ok. 4 km od granic obszaru „Planu…”; 

– „Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim” - minimalna odległość w 
kierunku północno-zachodnim ok. 6,5 km od granic obszaru „Planu…”; 

– „Dolina Wierzycy” - minimalna odległość w kierunku północno-zachodnim 
ok. 8,4 km od granic obszaru „Planu…”; 

– „Sztumskie Pole” – minimalna odległość w kierunku wschodnim ok. 13,6 
km od granic obszaru „Planu…”. 

9. W granicach obszaru „Planu…” ma swój zasieg planowany Kociewski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, a w jego otoczeniu (w odległości ok. 2 km na wschód) 
planuje się utworzenie Parku Krajobrazowego Dolnej Wisły.  

10. Na obszarze projektu „Planu...” znajdują się obiekty archeologiczne wpisane do 
rejestru zabytków województwa pomorskiego (wraz ze strefami ochrony 
archeologicznej) oraz ma tu ma swój zasieg strefa otoczenia zabytku – zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego miasta Pelplina. Ponadto znajdują się tu elementy 
struktury przestrzennej o wartościach historycznych, kompozycyjnych i 
kulturowych wymagające ochrony. Są to: strefy ochrony archeologicznej, zespoły 
o wartościach historyczno-kulturowych, obiekty figurujące w gminnej ewidencji 
zabytków. Projekt „Planu…” uwzglednia ich istnienie i wprowadza dla nich zasady 
ochrony przytoczone w rozdz. 5. 

11. W ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko zespołu elektrowni 
wiatrowych zrealizowany został od października 2008 do września 2009 r. 
monitoring ornitologiczny (Ożarowski 2009), natomiast w okresie od marca do 
połowy listopada 2009 r. przeprowadzono monitoring chiropterologiczny 
(Ciechanowski, Myślak 2009). 

12. W aspekcie prognozy oddziaływania „Planu…” na środowisko przyrodnicze 
najważniejsze są jego ustalenia dotyczące nowych urządzeń 
elektroenergetycznych (zespół do 38 elektrowni wiatrowych i stacja 
elektroenergetyczna GPZ) oraz nowe obiekty infrastruktury technicznej (stacja 
transformatorowa 110/400 kV i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia). 
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Mniejsze znaczenie, w aspekcie oddziaływania na środowisko, ma dopuszczony 
planem rozwój osadnictwa wiejskiego (zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej  
jedno- i wielorodzinnej oraz funkcji usługowych i produkcyjnych). W projekcie 
„Planu…” uwzględniono również przebieg istniejącej autostrady A1 i obwodnicy 
Pelplina w trasie drogi wojewódzkiej nr 230. 

13. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu „Planu…” ze szczególnym 
uwzględnieniem zespołu elektrowni wiatrowych wykazała, że: 

12.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie miało miejsce na etapie realizacji 
ustaleń „Planu…” i będzie ono ograniczone do wykonania wykopów 
budowlanych oraz terenów komunikacyjnych (w tym wykopy i nasypy). 

12.2. Wpływ realizacji ustaleń „Planu…” na wody powierzchniowe może wystąpić 
jedynie na etapie inwestycyjnym w sytuacjach przecięcia planowanych dróg z 
istniejącymi obiektami hydrograficznymi oraz w wyniku realizacji i 
funkcjonowania planowanej małej elektrowni wodnej na rzece Wierzycy. Nie 
przewiduje się znaczącego oddziaływania realizacji ustaleń planu na wody 
podziemne. Ustaleniem dyskusyjnym jest tymczasowe dopuszczenie 
odprowadzania ścieków sanitarnych do bezodpływowych zbiorników na 
ścieki. 

12.3. Wpływ realizacji ustaleń „Planu…” na atmosferę będzie związany z 
okresowymi uciążliwościami, jakie stworzy transport elementów 
konstrukcyjnych i urobku z wykopów ciężkim sprzętem samochodowym na 
etapie inwestycyjnym oraz z funkcjonowaniem indywidualnych źródeł ciepła 
istniejącej i planowanej zabudowy w obrębie jednostek osadniczych na etapie 
funkcjonowania oraz emisja odorów i zanieczyszczeń gazowych z obszaru 
istniejącego składowiska odpadów. 

12.4. Większość odpadów, jakie powstaną w związku z realizacją dopuszczonego 
„Planem…” zespołu elektrowni wiatrowych, może być przekazana osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, do wykorzystania na ich własne 
potrzeby. Odpady powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą 
zabierane przez służby dozoru technicznego i w zależności od rodzaju 
wywożone na składowisko odpadów albo przekazywane podmiotom 
gospodarczym posiadającym uprawnienia do ich odbioru (utylizacji).  

12.5. W związku z realizacją ustaleń „Planu…”, na terenach bezpośredniej 
lokalizacji elektrowni, stacji elektroenergetycznej i innych obiektów 
budowlanych oraz na terenach nowych dróg dojazdowych zlikwidowana 
zostanie aktualnie występująca roślinność reprezentowana głównie przez 
agrocenozy.  

12.6. Oddziaływanie na faunę elektrowni wiatrowych wystąpi głównie na etapie 
funkcjonowania ustaleń „Planu…” i dotyczyć będzie głównie oddziaływania na 
ptaki i nietoperze.  

 roczny monitoring ornitologiczny na obszarze planowanej budowy 
zespołu elektrowni wiatrowych „Pelplin Północ” wykazał że obszar 
„Planu…” charakteryzuje się stosunkowo dużą różnorodnością awifauny 
we wszystkich porach roku. Jednakże (…) ptaki występują w wyraźnym 
większym zagęszczeniu na wybranych obszarach monitorowanej 
powierzchni (np. składowisko odpadów i okolice, oczka wodne na S-E od 
Nowego Dworu, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne koło Ornasowa).  
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 projekt „Planu…” uwzględnia wnioski z monitoringu środowiska. 
Zrezygnowano z pierwotnej koncepcji budowy elektrowni wiatrowych w 
najatrakcyjniejszych dla ptaków części badanego obszaru (w sąsiedztwie 
dolin Wierzycy i Węgiermucy oraz rejonie oczek wodnych na S-E od 
Nowego Dworu) oraz zmniejszono ich liczbę z 42 do 38. Eksploatacja 
dwóch elektrowni wiatrowych planowanych w sąsiedztwie składowiska 
odpadów komunalnych w Ropuchach (wydzielenia 7.E i 11.E), będzie 
uwarunkowana wynikami porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego. W 
przypadku wykazania ich znaczącego wpływu na śmiertelność ptaków, 
konieczne będzie ich zamknięcie do czasu zaprzestania składowania tu 
odpadów komunalnych (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o odpadach; 
t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów; Dz.U. 
Nr 112, poz. 1206) i rekultywacji składowiska. Eksploatacja dwóch kolejnych 
elektrowni planowanych w tym rejonie (wydzielena 8.E i 9.E), dopuszczona 
będzie dopiero po zaprzestaniu składowania tu odpadów komunalnych i 
rekultywacji składowiska. 

 zgodnie z monitoringiem chiropterologicznym obszar „Planu…” nie jest 
szczególnie cenny dla nietoperzy w skali kraju lub regionu. Gatunki 
żerujące i migrujące (…) należą do najpospolitszych w nizinnej część 
Polski, zaś migracje sezonowe nietoperzy są tu umiarkowanie 
zaznaczone w sezonowej dynamice aktywności. Nie znaleziono tu 
również większych koncentracji żerujących osobników, dlatego wydaje 
się, że realizacja inwestycji jest możliwa w proponowanej lokalizacji. 

12.7. Analiza obliczeniowa oddziaływania planowanych elektrowni wiatrowych na 
warunki akustyczne wykazała, że:  

 możliwa jest realizacja analizowanego zamierzenia inwestycyjnego w 
jego planowanej postaci; 

 projektowany zespół elektrowni wiatrowych może pracować bez 
ograniczeń w porze dziennej przy pełnej mocy akustycznej każdej z 
turbin tj. przy LAW = 105 dB; 

 praca zespołu w porze nocnej będzie możliwa wówczas, gdy część 
elektrowni zostanie wyciszona; zakres wyciszenia poszczególnych turbin 
powinien być zweryfikowany w oparciu o stan faktyczny inwestycji, jaki 
zostanie stwierdzony po jej realizacji, na podstawie pomiarów poziomu 
hałasu wykonanych w ramach analizy porealizacyjnej. 

12.8. Oddziaływanie ustaleń „Planu…” na występujące w otoczeniu formy 
ochrony przyrody:  

 projekt „Planu…” uwzglednia projekt utworzenia Kociewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. W granicach planowanego obszaru chronionego 
krajobrazu nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

 realizacja ustaleń planu nie stwarza zagrożenia dewaloryzacji chronionych 
walorów rezerwatów przyrody, z których najbliższy to rezerwaty „Las 
Mątawski” (ok. 9,7 km od najbliższej elektrowni). 

 dopuszczone planem elektrownie wiatrowe zlokalizowane będą w minimalnej 
odległości ok. 4,4 km od granic Gniewskiego OChK i będą częściowo 
widoczne z jego terenu. W znikomym stopniu elektrownie będą postrzegane 
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z pozostałych występujących w otoczeniu obszarów chronionego 
krajobrazu. Realizacja ustaleń projektu „Planu…” nie naruszy przepisów 
dotyczących obszarów chronionego krajobrazu. Wpływ na walory 
krajobrazowe obszarów będzie ograniczony. 

 ustalenia projektu „Planu…”, w tym planowane elektrownie wiatrowe nie 
spowodują znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, gdyż: 

 obszar „Planu…” położony jest w znacznej odległości od najbliższego 
obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 
(minimalna odległość 7,5 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 8,4 km od 
terenów planowanych lokalizacji elektrowni). W trakcie monitoringu 
ornitologicznego na obszarze „Planu…” stwierdzono występowanie 
pojedynczych osobników (w tym 1 pary lęgowej) gatunków ptaków z 
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej umieszczonych na powyższej liście (bielik 
– po jednym osobniku przelatującym w okresie wędrówki wiosennej i 
jesiennej, rybitwa rzeczna – 1 para lęgowa i 5 przelatujących 
osobników w okresie lęgowym oraz zimorodek – 1 osobnik przelatujący 
w okresie lęgowym). Realizacja i funkcjonowanie zespołu elektrowni 
wiatrowych na obszarze „Planu…” nie spowoduje powstania 
zagrożenia dla gatunków ptaków stanowiących podstawę wyznaczenia 
obszaru Natura 2000; 

 najbliższe obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (specjalne obszary 
ochrony siedlisk) „Dolna Wisła” PLH220033 i „Waćmierz” PLH220031 
(wraz z projektowanym powiększeniem, położone są w odległości ok. 4 
km od granic obszaru „Planu…” i odpowiednio 4,6 km i 4,5 km od 
planowanych lokalizacji elektrowni – realizacja ustaleń „Planu…”, w tym 
lokalizacja elektrowni wiatrowych na gruntach rolnych (w tak znacznej 
odległości) nie spowoduje oddziaływania na chronione w nich siedliska 
oraz gatunki roślin i zwierząt; 

 pozostałe obszary Natura 2000 (w tym „Bory Tucholskie” PLB220010 
oddalony o ponad 15,5 km od granic obszaru „Planu…” oraz 
projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk „Grądy nad Jeziorami”, 
„Dolina Wierzycy” i „Sztumskie Pole” – zgłoszone do Komisji Europejskiej 
30.10.2009 r., oddalone o ponad 6,5 km), znajdują się poza zasięgiem 
oddziaływań związanych z realizacją ustaleń projektu „Planu…”; 

 realizacja elektrowni wiatrowych na obszarze „Planu...” nie spowoduje 
dezintegracji żadnego z obszarów Natura 2000 (elektrownie 
zlokalizowane będą poza obszarami Natura 2000); 

 realizacja elektrowni wiatrowych na obszarze „Planu...” nie wpłynie na 
spójność sieci obszarów Natura 2000 (w trakcie monitoringu 
ornitologicznego nie stwierdzono przelotu ptaków między obszarami 
Natura 2000, elektrownie nie stanowią bariery dla przemieszczania się 
zwierząt lądowych). 

12.9. Zagadnienie prawnej ochrony zasobów użytkowych środowiska 
przyrodniczego dotyczy na obszarze „Planu...”: 

 gruntów rolnych i leśnych – lokalizacja elektrowni wiatrowych i 
towarzyszącej im infrastruktury elektroenergetycznej i komunikacyjnej 
na części obszaru „Planu...” spowoduje konieczność wyłączenia 
terenów z produkcji rolnej; 
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 zasobów wodnych – obszar projektu „Planu…” położony jest poza 
obszarami głównych zbiorników wód podziemnych, uwzględnia 
występowanie ujęć wód oraz terenów zagrożonych powodzią – nie 
przewiduje się powstania zagrożeń dla środowiska wodnego w wyniku 
funkcjonowania ustaleń planu. 

12.10. Planowany zespół elektrowni wiatrowych, składający się maksymalnie z 
38 elektrowni wiatrowych, będzie nowym, swoistym elementem antropizacji 
krajobrazu w gminie Pelplin. Jego istotna ekspozycja krajobrazowa będzie 
miała miejsce przede wszystkim z wsi położonych na obszarze „Planu…” tj.: 
Nowy Dwór, Ropuchy, Hilarowo, Ornasowo (z odległości od kilkuset metrów 
do ponad 6 km) oraz z wsi położonych w otoczeniu obszaru „Planu…” (w 
odlełgosci od 1,2 km do ponad 7 km): Rajkowy, Radostowo, Rudno, Wielki 
Garc, Pomyje, Lignowy, Rożental, Janiszewko, Janiszewo, Kulice, 
Rombark, Jabłowo, Barchnowy, Dąbrówka, Klonówka, Rywałd i Brzeźno 
Wielkie oraz z północnych obrzeży miasta Pelplina z odległości od ok. 0,5 – 
3,5 km; istotne będzie ponadto postrzeganie elektrowni wiatrowych z 
terenów komunikacyjnych przecinających obszar „Planu…” i 
przebiegających w jego sąsiedztwie, w tym z autostrady A1 (z odległości od 
ok. 100 m do ponad 5 km), z drogi krajowej nr 1 (z odległości od 2,6 km do 
ponad 9 km), z dróg wojewódzkich nr 229 i 230 (z odległości od 
kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów) oraz z magistralnej linii 
kolejowej Gdańsk - Śląsk (z odległości ponad 3,5 km), a także z dróg 
lokalnych (z odległości od likludziesięciu metrów); z ustanowionych w 
otoczeniu obszaru „Planu…” form ochrony przyrody, w tym Gniewskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (z odległości od 4,4 km) i obszarów 
Natura 2000 (z odległości ponad 4,5 km) oraz w znikomym stopniu z 
pozostałych obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatu przyrody oraz z 
planowanych form ochrony przyrody i krajobrazu tj. Kociewskiego OChK 
(planowane lokalizacje elektrowni znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
jego granic) i Parku Krajobrazowego Doliny Wisły (z minimalnej odległości 
ok. 2,8 km).   
Lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych przewidzianych do 
funkcjonowania przez okres 20-25 lat (okresowe oddziaływanie na 
krajobraz) w obrębie terenów pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, 
przyczyni się do ochrony krajobrazu przed wprowadzeniem trwałego, 
dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego.  
Likwidacja elektrowni spowoduje powrót krajobrazu do stanu wyjściowego 
(o ile teren użytkowany będzie nadal rolniczo). 

12.11. Planowany zespół elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin nie spowoduje 
fizycznego oddziaływania na obiekty wpisane do rejestru zabytków 
województwa pomorskiego oraz do gminnej ewidencji zabytków, ani na 
dobra kultury, a jego wpływ na krajobraz kulturowy będzie ograniczony.  

12.12. Przewidziana w planie dla obsługi elektrowni stacja elektroenergetyczna 
(GPZ), 110/400 kV oraz istniejąca i projektowane linie wysokiego napięcia 
(400kV i 110kV) stanowią potencjalne źródła promieniowania 
elektromagnetycznego niejonizującego. Wzdłuż przebiegu linii wysokiego 
napięcia w projekcie „Planu…” wyznaczono strefy oddziaływania, w obrębie 
których obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich zabudowań. Dla 
planowanych stacji elektroenergetycznych obowiązuje ograniczenie 
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uciążliwości do granic wydzielenia. Obiekty te nie będą stanowić zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i dla środowiska przyrodniczego. Szegółowe obliczenia 
rozkładu pól elektromagnetycznych i zasięgu ponadnormatywnych wartości 
pola elektrycznego i magnetycznego zostaną wykonane w ramach 
procedury opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko 
planowanych stacji transformatorowych, po sporządzeniu projektów 
budowlanych. 

14. Skumulowane oddziaływanie dopuszczonego w „Planie…” zespołu elektrowni 
wiatrowych po stronie oddziaływań pozytywnych spowoduje ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, a po stronie oddziaływań negatywnych wpłynie 
przede wszystkim na zmiany krajobrazu i na warunki życia ludzi. Należy 
podkreślić, że oddziaływanie na krajobraz będzie okresowe (ok. 25 lat) – po 
likwidacji elektrowni nastąpi powrót krajobrazu do stanu zbliżonego do obecnego 
i ustanie emisja hałasu. 

15. W otoczeniu obszaru „Planu…” planuje się usytuowanie innych zespołów 
elektrowni wiatrowych (prace planistyczne są na różnych etapach 
zaawansowania). Nie wiadomo obecnie, które z planowanych i 
prawdopodobnych zespołów uzyskają pozwolenia na budowę, zostaną 
budowane i tym samym stworzą prawdopodobieństwo skumulowanego 
oddziaływania na środowisko. Skumulowane oddziaływanie zespołu elektrowni 
wiatatrowych dopuszczonego w „Planie…” dotyczyć będzie przede wszystkim 
najbliżej położonych zespołów elektrowni wiatrowych, tj. „Farmy Wiatrowej 
>Pelplin<” i 4 elektrowni wiatrowych projektowanych w gminie Subkowy, w 
obrębie Radostowo i dotyczyć będzie głównie oddziaływania na krajobraz, które 
spowoduje zmianę oblicza krajobrazowego regionu. 

16. Na części terenu projekt „Planu…” dopuszcza nowe zainwestowanie osadnicze. W 
związku z realizacją tego typu ustaleń „Planu…”, przekształcenia środowiska 
przyrodniczego na etapie inwestycyjnym reprezentowane będą przez 
przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery i siedlisk i przekształcenia krajobrazu 
(wprowadzenie obiektów kubaturowych na terenie dotychczas niezabudowanym). 
Na etapie funkcjonowania będą one potencjalnym źródłem zanieczyszczeń 
atmosfery, hałasu oraz odpadów płynnych i stałych. Specyficzne przekształcenia 
środowiska związane będą z realizacją i funkcjonowaniem małej elektrowni wodnej 
na rzece Wierzycy. 

17. Istotnym źródłem uciążliwości środowiskowych będą istniejące i projektowane 
obiekty infrastruktury technicznej, tj. składowisko odpadów, autostrada A1 i drogi 
wojewódzkie (w tym realizowana obwodnica Pelplina) oraz stacja 
elektroenergetyczna 110/400 kV Ilinie elektroenergetyczne WN. 

15. 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. Nr 199, poz. 1227) i 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573, 
zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 i Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) 
dopuszczone w planie: 

 zespół elektrowni wiatrowych; 
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 stacja elektroenergetyczna GPZ; 

 planowane linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV; 

 mała elektrownia wodna; 

 obiekty produkcyjne (w zależności od ich charakteru i parametrów), 

należą do kategorii obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko i wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia, do której wydania może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Natomiast projektowana 
stacja elektroenergetyczna 110/400 kV i linie elektroenergetyczne 400 kV należą 
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a 
wymóg sporządzenia raportu jest dla nich obligatoryjny. 

16. Ograniczenie negatywnego wpływu ustaleń „Planu…” na środowisko można 
osiągnąć m.in. przez: 

 zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych; 

 dobór parametrów technicznych projektowanych elektrowni ograniczających 
ich wpływ na środowisko; 

 kształtowanie środowiska przyrodniczego terenu lokalizacji i jego otoczenia; 

 dobór struktury upraw i zabiegów agrotechnicznych; 

 wariantowanie lokalizacji elektrowni. 

17. Rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do ustaleń projektu „Planu…” byłaby 
rezygnacja z lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin lub ograniczenie ich 
liczby. W trakcie prac nad „Planem…” zmniejszono liczbę elektrowni z 42 do 38, 
uwzględniając wyniki monitoringu środowiska i zmodyfikowano ich rozstawienie. 

18. Dopuszczony w „Planie…” zespół elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin po jego 
oddaniu do eksploatacji, wymagać będzie monitoringu w zakresach: 

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

b) kontroli ewentualnego wpływu na zachowania i śmiertelność ptaków - 
monitoring ornitologiczny porealizacyjny farmy elektrowni wiatrowych powinien 
być zrealizowany zgodnie z „Wytycznymi…” (2008); 

c) kontroli ewentualnego wpływu na zachowania i śmiertelność nietoperzy. 

 

 

Gdańsk, styczeń 2010 r. 
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy 
Dwór Pelpliński”, opracowanego w 2009 r. 

Prognoza wykonana została na podstawie przepisów: 

 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami); 

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

 

Cele „Planu…” to ustalenie zasad kształtowania ładu przestrzennego, 
wprowadzenie nowych funcji na tereny dotychczas niezainwestowane, w tym 
przeznaczenie części terenów rolniczych pod lokalizację elektrowni wiatrowych i 
związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej oraz przeznaczenie nowych 
terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną i obsługi rolnictwa, a 
także wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną, w tym o znaczeniu 
ponadlokalnym (stacja i linie elektroenergetyczne wysokich napięć). W obrębie 
obszaru „Planu…” ustalono tereny funkcjonalne o następującym przeznaczeniu: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 tereny zabudowy zagrodowej; 

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 tereny zabudowy wielorodzinnej z zielenią parkową; 

 tereny zabudowy usługowej z zakresu usług komercyjnych; 

 tereny usług sportu i rekreacji; 

 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych; 

 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej; 

 tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów; 

 tereny zieleni urządzonej, parków wiejskich, placów zabaw, zieleńców i 
skwerów; 

 tereny rolnicze; 

 tereny rolnicze z zakazem zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 
zagrodowej; 

 tereny leśne; 

 tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią; 

 tereny infrastruktury technicznej; 

 tereny komunikacji. 

W aspekcie prognozy oddziaływania ustaleń projektu „Planu…” na środowisko 
przyrodnicze najważniejsze są jego ustalenia dotyczące nowych urządzeń 
elektroenergetycznych, w tym do 38 elektrowni wiatrowych i stacji GPZ oraz 
obiektów infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym. Mniejsze znaczenie, 
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ma dopuszczony planem rozwój osadnictwa (w tym zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, usługowej oraz produkcyjnej i obsługi 
rolnictwa). 

 

Obszar „Planu…” obejmuje fragment wysoczyzny morenowej pagórkowatej, 
użytkowanej rolniczo, porozcinanej dolinami rzek Wierzycy i Węgiermucy. Zasoby 
wodne obszaru opracowania reprezentowane są głównie przez rzeki Wierzycę i 
Węgiermucę, znaczną liczbę „oczek wodnych”, rowy melioracyjne i podmokłości. 
Obszar „Planu…” położony jest w zlewni Wisły, która przepływa w odległości ok. 9 
km w kierunku wschodnim od obszaru. Krajobraz tego terenu jest zróżnicowany.  

Przestrzennie dominującą strukturą krajobrazową w obrębie obszaru „Planu…” i 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie są zdominowane przez pola uprawne równiny 
żuławskie, urozmaicone bogatą siecią hydrograficzną, i pasmowymi zadrzewieniami i 
zakrzewieniami. 

Środowisko przyrodnicze obszaru „Planu…” jest w dużym stopniu 
zantropizowane, przede wszystkim w wyniku dominacji rolniczego użytkowania ziemi 
oraz występowanie skupisk zainwestowania osadniczego obejmującego wsie: 
Rajkowy, Ornasowo, Hilarowo, Ropuchy oraz jest skoncentrowane we wsi Nowy 
Dwór. Efektem tego są przede wszystkim synantropizacja roślinności i wyraźne 
zubożenie struktury ekologicznej terenu.  

Do głównych źródeł uciążliwości środowiskowych występujących w rejonie 
obszaru „Planu…” należą: 

 osadnictwo wiejskie w tym obiekty gospodarcze i usługowe – źródła emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków komunalnych i gospodarczych oraz 
odpadów komunalnych i gospodarczych; 

 obiekty przemysłowe, rzemieślnicze, obsługi rolnictwa itp. (m.in. emisja 
technologiczna); 

 składowisko odpadów komunalnych w Ropuchach; 

 autostrada A1, drogi wojewódzkie nr 229 i 230, droga powiatowa Pelplin-
Klonówka oraz drogi gminne (zanieczyszczenia motoryzacyjne i hałas). 

 linia kolejowa nr 131 wzdłuż południowo-wschodniej granicy obszaru „Planu…”; 

 napowietrzna linia energetyczna (220 kV). 

Na obszarze „Planu…” wzdłuż rzeki Wierzycy występują tereny potencjalnego 
zagrożenia powodziowego. Potencjalne zagrożenie ruchami masowymi może 
dotyczyć wystromionych zboczy i skarp antropogenicznych pozbawionych 
roslinności. 

Dla rejonu obszaru „Planu…” na potrzeby postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych, wykonano w 
okresie od października 2008 do września 2009 r. monitoring ornitologiczny 
(Ożarowski 2009), natomiast w okresie od marca do połowy listopada 2009 r. 
monitoring chiropterologiczny (Ciechanowski, Myślak 2009): 

Na obszarze „Planu…” nie występują form ochrony przyrody w rozumieniu 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, z dnia 30 
kwietnia 2004, poz. 880 z późniejszymi zmianami). W granicach obszaru „Planu…” 
ma swój zasieg planowany Kociewski Obszar Chronionego Krajobrazu, a w jego 
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otoczeniu (w odległości ok. 2 km na wschód) planuje się utworzenie Parku 
Krajobrazowego Dolnej Wisły. 

W regionalnym otoczeniu obszaru planu, występują następujące przestrzenne 
formy ochrony przyrody i krajobrazu: 

 rezerwaty przyrody (z których najbliższy „Las Mątawski” znajduje się w minimalnej 
odległości ok. 8,8 km na wschód; pozostałe w odległości ponad 11 km); 

 obszary chronionego krajobrazu (z których najbliższy Gniewski Obszar 
Chronionego Krajobrazu znajduje się w minimalnej odległości ok. 3 km na 
południe, pozostałe w odległości ponad 8 km); 

 obszary Natura 2000: 

 ustanowione obszary specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” 
PLB040003 (ok. 7,5 km na wschód) i „Bory Tucholskie” PLB220010 (ponad 
15,5 km na południowy-zachód); 

 obszary mające znacznie dla Wspólnoty „Dolna Wisła” PLH220033 (ok. 4 km 
na wschód) oraz „Waćmierz” PLH220031 (ok. 5,3 km na pólnoc); 

 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk (zgłoszone do Komisji 
Europejskiej 30.10.2009 r.): powiększenie obszaru „Waćmierz” (ok. 4 km na 
pólnoc), „Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim” (ok. 6,5 km na 
północny-zachód), „Dolina Wierzycy” (ok. 8,4 km na pólnocny-zachód) i 
„Sztumskie Pole” (ok. 13,6 km na wschód). 

 

Na etapie inwestycyjnym ustaleń projektu „Planu…”, czyli na etapie budowy 
elektrowni wiatrowych i GPZ ich oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do 
wykonania wykopów budowlanych oraz okresowych uciążliwości, jakie stworzy 
transport elementów konstrukcyjnych i urobku z wykopów ciężkim sprzętem 
samochodowym. 

 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu „Planu…”, czyli na etapie funkcjonowania 
elektrowni wiatrowych, potencjalne aspekty ich oddziaływania na środowisko to 
oddziaływanie na ptaki, nietoperze, klimat akustyczny oraz na krajobraz. 

Projekt „Planu…” uwzględnia wnioski z monitoringu środowiska. Zrezygnowano z 
pierwotnej koncepcji budowy elektrowni w najatrakcyjniejszych dla ptaków częściach 
badanego obszaru oraz zmniejszono ich liczbę. Planowane ostatecznie do 38 
elektrowni wiatrowych nie kolidują z największymi miejscami koncentracji stad 
ptaków, stwierdzonych podczas monitoringu, przy czym eksploatacja dwóch 
elektrowni wiatrowych planowanych w sąsiedztwie składowiska odpadów 
komunalnych w Ropuchach, będzie uwarunkowana wynikami porealizacyjnego 
monitoringu ornitologicznego (w przypadku wykazania ich znaczącego wpływu na 
śmiertelność ptaków, konieczne będzie ich zamknięcie do czasu zaprzestania 
składowania tu odpadów komunalnych i rekultywacji składowiska), a dwóch kolejnych 
planowanych w tym rejonie, będzie dopuszczona dopiero po zaprzestaniu 
składowania na nim odpadów komunalnych i rekultywacji składowiska.  

Zgodnie z monitoringiem chiropterologicznym, ocenia się, że planowane 
ostatecznie rozmieszczenie elektrowni wiatrowych (oddalenie doliny Wierzycy – 
obszaru, na którym odnotowano największą koncentrację żerujących nietoperzy) 
prawdopodobnie pozwoli skutecznie zminimalizować negatywne skutki inwestycji dla 
nietoperzy i znacząco ograniczyć ich śmiertelność. 
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Na obszarze „Planu…”, w trakcie prowadzonego monitoringu florystyczno-
siedliskowego nie stwierdzono obecności siedlisk oraz gatunków, znajdujących się 
na listach programu Natura 2000, jak również nie stwierdzono gatunków roślin, 
objętych w Polsce ochroną gatunkową. 

Wykonana analiza akustyczna wykazała, możliwa jest realizacja analizowanego 
zamierzenia inwestycyjnego w jego planowanej postaci. Projektowany zespół 
elektrowni wiatrowych może pracować bez ograniczeń w porze dziennej przy pełnej 
mocy akustycznej każdej z turbin tj. przy LAW = 105 dB. Na podstawie wyników 
analizy, w porze nocnej, wystąpi konieczność ograniczenia pracy części turbin. 
Zakres wyciszenia poszczególnych turbin powinien być zweryfikowany w oparciu o 
stan faktyczny inwestycji, jaki zostanie stwierdzony po jej realizacji na podstawie 
pomiarów poziomu hałasu wykonanych w ramach analizy porealizacyjnej. 

Przewidziana w planie dla obsługi elektrowni stacja elektroenergetyczna SN/110 
kV (GPZ), planowana stacja elektroenergetyczna 110/400 kV oraz istniejące (220 
kV) i projektowane (400kV i 110kV) linie wysokiego napięcia, stanowią potencjalne 
źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Wzdłuż przebiegu linii 
wysokiego napięcia projekt planu wyznaczył strefy oddziaływania, w obrębie których 
obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich zabudowań. Dla planowanych stacji 
elektroenergetycznych obowiązuje ograniczenie uciążliwości do granic wydzielenia. 
Obiekty te nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska 
przyrodniczego. 

Na części terenu projekt „Planu…” uwzględnia istniejące oraz dopuszcza nowe 
zainwestowanie osadnicze i produkcyjne oraz nowe tereny komunikacyjne i obiekty 
infrastrukturowe. W związku z realizacją tego typu ustaleń planu, przekształcenia 
środowiska przyrodniczego ograniczać się będą głównie do zmian na etapie 
inwestycyjnym. Na etapie funkcjonowania potencjalna emisja zanieczyszczeń 
atmosfery, hałasu oraz odpadów płynnych i stałych ze wzgląd na małą intensywność 
planowanego zainwestowania będzie nieznaczna. Zarówno na etapie inwestycyjnym, 
jak i funkcjonowania najistotniejszym oddziaływaniem na środowisko odznaczać się 
będzie projektowana droga krajowa klasy ekspresowej. 

Specyficzne przekształcenia środowiska (głównie w zakresie obieku wody) 
powstaną w związku z budową i funkcjonowaniem małej elektrowni wodnej 
dopuszczonej ustaleniami „Planu…” w dolinie Wierzycy. 

 

Planowany zespół składający się maksymalnie z 38 elektrowni wiatrowych 
będzie nowym, swoistym elementem antropizacji krajobrazu w gminie Pelplin. Jego 
istotna ekspozycja krajobrazowa będzie miała miejsce przede wszystkim z wsi 
położonych na obszarze „Planu…” tj.: Nowy Dwór, Ropuchy, Hilarowo, Ornasowo (z 
odległości od kilkuset metrów do ponad 6 km) oraz z wsi położonych w otoczeniu 
obszaru „Planu…” (w odlełgosci od 1,2 km do ponad 7 km): Rajkowy, Radostowo, 
Rudno, Wielki Garc, Pomyje, Lignowy, Rożental, Janiszewko, Janiszewo, Kulice, 
Rombark, Jabłowo, Barchnowy, Dąbrówka, Klonówka, Rywałd i Brzeźno Wielkie oraz 
z północnych obrzeży miasta Pelplina z odległości od ok. 0,5 – 3,5 km; istotne będzie 
ponadto postrzeganie elektrowni wiatrowych z terenów komunikacyjnych 
przecinających obszar „Planu…” i przebiegających w jego sąsiedztwie, w tym z 
autostrady A1 (z odległości od ok. 100 m do ponad 5 km), z drogi krajowej nr 1 (z 
odległości od 2,6 km do ponad 9 km), z dróg wojewódzkich nr 229 i 230 (z odległości 
od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów) oraz z magistralnej linii kolejowej 
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Gdańsk - Śląsk (z odległości ponad 3,5 km), a także z dróg lokalnych (z odległości 
od likludziesięciu metrów); z ustanowionych w otoczeniu obszaru „Planu…” form 
ochrony przyrody, w tym Gniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (z 
odległości od 4,4 km) i obszarów Natura 2000 (z odległości ponad 4,5 km) oraz w 
znikomym stopniu z pozostałych obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatu 
przyrody oraz z planowanych form ochrony przyrody i krajobrazu tj. Kociewskiego 
OChK (planowane lokalizacje elektrowni znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
jego granic) i Parku Krajobrazowego Doliny Wisły (z minimalnej odległości ok. 2,8 
km). 

Lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych przewidzianych do funkcjonowania 
przez okres 20-25 lat (okresowe oddziaływanie na krajobraz) w obrębie terenów 
pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, przyczyni się do ochrony krajobrazu przed 
wprowadzeniem trwałego, dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego. 

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

 

Ochrona przyrody. W otoczeniu obszaru planu występują następujące 
przestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu:  

 rezerwaty przyrody – z których najbliższy to „Las Mątawski” (ok. 8,8 km na wschód 

od obszaru „Planu…”), pozostałe rezerwaty (w tym „Biała Góra”, „Parów Węgry” 
„Opalenie Dolne” i „Opalenie Górne”), położone są w odległości ponad 11 km – 
realizacja ustaleń planu nie naruszy przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) obowiązujących w rezerwatach 
przyrody i nie wpłynie negatywnie na cele ochrony rezerwatów. 

 obszary chronionego krajobrazu, z których najbliższe to Gniewski OChK (w 

odległości ok. 3 km od granic „Planu…” w kierunku południowym) i OChK Białej 
Góry (ok. 8 km na wschód), pozostałe obszary chronionego krajobrazu (w tym 
Środkowożuławski, Rzeki Nogat, Borów Tucholskich, Doliny Wierzycy i Doliny 
Kwidzyńskiej), położone są w odległości ponad 10 km; 

Realizacja ustaleń planu nie naruszy przepisów dotyczących obszarów 
chronionego krajobrazu. Wpływ na walory krajobrazowe obszarów będzie 
ograniczony. Planowany zespół elektrowni widoczny będzie z fragmentów 
Gniwskiego OChK z odległości ponad 4,4 km (odległość do najbliższych 
elektrowni) i będzie widoczny na jego tle. Z pozostałych obszarów występujących 
w dalszym otoczeniu elektrownie nie widoczne lub będą widoczne w znikomym 
zakresie. Planowany zespół elektrowni wiatrowych nie będzie miał wpływu na 
funkcję korytarzy ekologicznych, jakie te obszary pełnią. 

 obszary Natura 2000, w tym: 

 ustanowione obszary specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” 
PLB040003 (minimalna odległość 7,5 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 8,4 
km od terenów planowanych lokalizacji elektrowni) i „Bory Tucholskie” 
PLB220010 (minimalna odległość w kierunku południowo-zachodnim ok. 15,5 
km od granic obszaru „Planu…”  i ok. 17 km od najbliższej planowanej 
lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty „Dolna Wisła” PLH220033 
(minimalna odległość w kierunku wschodnim ok. 4 km od granic obszaru 
„Planu…” i ok. 4,6 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni 
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wiatrowej) i „Waćmierz” PLH220031 (minimalna odległość w kierunku 
północnym ok. 5,3 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 5,8 km od najbliższej 
planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej); 

 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk (zgłoszone do Komisji 
Europejskiej 30.10.2009 r.) powiększenie obszaru „Waćmierz” (minimalna 
odległość w kierunku północnym ok. 4 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 
4,5 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej), „Grądy nad 
Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim” (minimalna odległość w kierunku 
północno-zachodnim ok. 6,5 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 6,7 km od 
najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej), „Dolina Wierzycy” 
(minimalna odległość w kierunku północno-zachodnim ok. 8,4 km od granic 
obszaru „Planu…” i ok. 8,7 km od najbliższej planowanej lokalizacji elektrowni 
wiatrowe) i „Sztumskie Pole” (minimalna odległość w kierunku wschodnim ok. 
13,6 km od granic obszaru „Planu…” i ok. 14,4 km od najbliższej planowanej 
lokalizacji elektrowni wiatrowej).  

Realizacja ustaleń planu w szczególności budowa zespołu elektrowni wiatrowych 
nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony 
zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000. Zespół elektrowni nie spowoduje 
także dezintegracji przestrzennej ww. obszarów jak i nie wpłynie na pogorszenie 
spójności sieci obszarów Natura 2000.  

Reasumując dopuszczony w projekcie „Planu…” zespół elektrowni wiatrowych nie 
spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. 

Zabytki i dobra kultury. Na obszarze „Planu…” znajdują się elementy struktury 
przestrzennej o wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych, dla 
których projekt „Planu…” wprowadza zapisy mające na celu ich ochronę. Projekt 
„Planu…” nie dopuszcza m.in. lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie strefy 
otoczenia zabytku – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego miasta Pelplina. 
Planowane lokalizacje elektrowni wiatrowych oraz związane z nimi elementy 
infrastruktury technicznej, ze względu na odległość (ponad 400 m), nie stwarzają 
zagrozeń dla obiektów o wartościach kulturowych figurujących w gminnej ewidencji 
zabytków oraz dla zespołów o wysokiej wartości historyczno-kulturowej. Projekt 
„Planu…” dopuszcza lokalizację trzech elektrowni wiatrowych w obrębie strefy 
ochrony ekspozycji (III poziom ochrony) zabudowy wsi Rajkowy. Ze względu na 
ukształtowanie terenu, brak punktów widokowych i ciągów komunikacyjnych z 
otwarciami widokowymi na zabudowę wsi Rakowy, planowane elektrownie nie 
wpłyną negatywnie na ekspozycję i zachowanie wartościowego krajobrazu 
kulturowego w tym rejonie. 

Ochrona zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego. Gleby obszaru 
planu pod względem bonitacyjnym należą do klas III - V. Przeznaczenie 
występujących w obrębie obszaru planu gruntów rolnych klas IIIa i IIIb na cele 
nierolnicze wymagać będzie uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o ile 
ich zwarta powierzchnia przekroczy 0,5 ha. 

Skumulowane oddziaływanie dopuszczonego w „Planie…” zespołu elektrowni 

wiatrowych po stronie oddziaływań pozytywnych spowoduje ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, a po stronie oddziaływań negatywnych wpłynie przede 
wszystkim na krajobrazu i na warunki życia ludzi. Należy podkreślić, że 
oddziaływanie na krajobraz będzie okresowe (ok. 25 lat) – po likwidacji elektrowni 
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nastąpi powrót krajobrazu do stanu zbliżonego do obecnego i ustanie emisja hałasu. 
Ponadto w otoczeniu obszaru „Planu…” (w gminie Prlplin i w gminach sąsiednich) 
planuje się usytuowanie innych zespołów elektrowni wiatrowych. Skumulowane 
oddziaływanie zespołu elektrowni wiatatrowych dopuszczonego w „Planie…” 
dotyczyć będzie przede wszystkim najbliżej położonych zespołów elektrowni 
wiatrowych, tj. „Farmy Wiatrowej >Pelplin<” i 4 elektrowni wiatrowych projektowanych 
w gminie Subkowy, w obrębie Radostowo i dotyczyć będzie głównie oddziaływania 
na krajobraz, które spowoduje zmianę oblicza krajobrazowego regionu. 

Procedura ocen oddziaływania na środowisko. 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. Nr 199, poz. 1227) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 i Dz. U. z 
2007 r. Nr 158, poz. 1105) dopuszczone w planie: 

 zespół elektrowni wiatrowych; 

 stacja elektroenergetyczna GPZ; 

 planowane linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV; 

 mała elektrownia wodna; 

 obiekty produkcyjne (w zależności od ich charakteru i parametrów), 

należą do kategorii obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko i wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia, do której wydania może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Natomiast projektowana stacja 
elektroenergetyczna 110/400 kV i linie elektroenergetyczne 400 kV należą do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a wymóg 
sporządzenia raportu jest dla nich obligatoryjny. 

 

Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...” spełnia 
uwarunkowania zagospodarowania określone w opracowaniu ekofizjograficznym 
oraz jest zgodny z wojewódzkimi, powiatowymi dokumentami planistycznymi i 
programami ochrony środowiska oraz opracowany jest w „duchu” międzynarodowych i 
krajowych dokumentów z zakresu ochrony środowiska, a ich wytyczne uwzględnia 
poprzez opracowania regionalne. 

 

Sposoby minimalizacji negatywnego wpływu ustaleń planu na środowisko można 
osiągnąć przez: 

 zastosowanie jednego typu elektrowni tak aby nie różnicować wewnętrznej 
struktury zespołu i ograniczyć jego oddziaływanie na krajobraz; 

 wprowadzenie zakazu umieszczania na konstrukcji elektrowni reklam (ustalenia 
planu dopuszczają umieszczenie na gondoli tylko logo producenta, inwestora 
lub właściciela elektrowni wiatrowych); 

 przywrócenie ukształtowania terenu zmienionego w wyniku prac budowlanych 
do pierwotnego stanu; 
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 zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby, a po zakończeniu budowy i montażu 
przywrócenie pierwotnego stanu terenu i jego użytkowania; 

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

 wywożenie urobku z wykopów pod fundamenty samochodami ciężarowymi w 
miarę możliwości z ominięciem terenów zabudowanych wsi. 

Rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do ustaleń projektu „Planu…” byłaby 
rezygnacja z lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin lub ograniczenie ich 
liczby. W trakcie prac nad „Planem…” zmniejszono liczbę elektrowni z 42 do 38, 
uwzględniając wyniki monitoringu środowiska i zmodyfikowano ich rozstawienie. 

 

Projektowany zespół elektrowni wiatrowych w gminie Pelplin po jego oddaniu do 
eksploatacji, wymagać będzie monitoringu w zakresach: 

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

b) kontroli ewentualnego wpływu na zachowania i śmiertelność ptaków - 
monitoring ornitologiczny porealizacyjny farmy elektrowni wiatrowych powinien 
być zrealizowany zgodnie z „Wytycznymi…” (2008); 

c) kontroli ewentualnego wpływu na zachowania i śmiertelność nietoperzy. 
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Spis rysunków 

Rys. 1 Położenie obszaru planu na tle otoczenia (1: 150.000) 

Rys. 2 Przebiegi transektów monitoringowych i punktów liczeń monitoringu 
ornitologicznego na powierzchni „Pelplin-Północ” 

Rys. 3 Zespół elektrowni wiatrowych >Pelplin Północ< - waloryzacja ornitologiczna 
terenu 

Rys. 4 Rozmieszczenie transektów detektorowych monitoringu chiropterologicz-
nego powierzchni „Pelplin-Północ” (z podziałem na odcinki) 

Rys. 5 Sezonowe zmiany aktywności nietoperzy na badanej powierzchni w okresie 
od wiosny do jesieni, w oparciu o nasłuchy na transektach liniowych w ciągu 
pierwszych 4 godzin po zachodzie słońca 

Rys. 6 Sezonowe zmiany aktywności nietoperzy na badanej powierzchni w oparciu 
o nasłuchy całonocne – na transektach o zmierzchu i nad ranem oraz w 
środkowej części nocy, w miejscach planowanej lokalizacji wybranych turbin 
wiatrowych 

Rys. 7 Sezonowe zmiany wskaźnika aktywności nietoperzy na transektach 
liniowych 

Rys. 8 Natężenie aktywności nietoperzy na poszczególnych transektach 

Rys. 9 Obszar planu na tle form ochrony przyrody w jego regionalnym otoczeniu 
(1:150.000) 

Rys. 10 Obraz pola akustycznego w środowisku dla zespołu elektrowni wiatrowych 
„Pelplin Północ” – maksymalna moc akustyczna elektrowni  

Rys. 11 Obraz pola akustycznego w środowisku dla zespołu elektrowni wiatrowych 
„Pelplin Północ” – moc akustyczna elektrowni zoptymalizowana dla pory 
nocnej  

Rys. 12 Planowane zespoły elektrowni wiatrowych w otoczeniu obszaru planu  

 

Spis fotografii 

Fot. 1 Widok na obszar planu z północnego-zachodu – wmontowane sylwety 
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 660 m do ponad 5 km) 

Fot. 2 Widok na obszar planu z zachodu, z okolic Marywila – wmontowane sylwety 
elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 500 m do ok. 5,5 km) 

Fot. 3 Widok na północno-zachodnią część obszaru planu z wiaduktu nad 
Autostradą A1 – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od 
ok. 550 m do ok. 5,7 km) 

Fot. 4 Widok na obszar planu z Góry Jana Pawła II w południowej części obszaru 
planu (punkt widokowy) – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do 
elektrowni od ok. 400 m do ok. 4,5 km)  

Fot. 5 Widok na centralną i wschodnią część obszaru planu z drogi powiatowej 
Pelplin-Klonówka, z okolic Pelplina – wmontowane sylwety elektrowni 
(odległość do elektrowni od ok. 350 m do ok. 3,5 km) 

Fot. 6 Widok na północno-zachodnią część obszaru planu z drogi powiatowej Pelplin-
Klonówka, w rejonie składowiska odpadów – wmontowane sylwety elektrowni 
(odległość do elektrowni od ok. 900 m do ok. 1,8 km) 
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Fot. 7 Widok na północno-wschodnią część obszaru planu z drogi do wsi Dębina, z 
okolic składowiska odpadów – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do 
elektrowni od ok. 1,4 km do ok. 2,8 km) 

Fot. 8 Widok południowo-wschodnią część obszaru planu z terenu nowobudowanej 
obwodnicy Pelplina na północ od miasta – wmontowane sylwety elektrowni 
(odległość do elektrowni od ok. 450 m do ok. 2,7 km) 

Fot. 9 Widok na wschodnią część obszaru planu z drogi gruntowej na zachód od 
Ornasowa – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 
400 m do ok. 1,7 km) 

Fot. 10 Widok na obszar planu z okolic zabudowań wsi Rajowy w jego wschodniej 
części – wmontowane sylwety elektrowni (odległość do elektrowni od ok. 350 m 
do ponad 5,5 km) 

 


