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ZAŁ ĄCZNIK  NR  1 
 
 
Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w 
szczególności dane: 
 
1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa parku wiatrowego „ZAKRZÓW” na obszarze so-
łectw Zakrzów, Dąbrówka Dolna i miasta Gogolin w gminie Gogolin. Park wiatrowy (farma 
wiatrowa) będzie się składał łącznie z 27 turbin wiatrowych, które wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami technicznymi oraz współpracując ze sobą, będą stanowiły komplementarny zespół 
techniczny słuŜący do produkcji „czystej” energii elektrycznej. Przewiduje się zastosowanie 
turbin roŜnych firm o następujących parametrach: 

 
 Dane 

Liczba elektrowni 27 
Moc generatora do 3000 kW 
Wysokość wieŜy  do ok. 120m 
Średnica rotora do ok. 100m 
Całkowita wysokość  do ok. 170 m 
Liczba łopat śmigła 3 

 
Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą być określone dopiero na etapie opracowywania 
koncepcji projektowej. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze moce elektrowni, łączna maksymalna moc nominalna wszyst-
kich turbin moŜe wynieść do 81 MW ( 81 000 kW). W związku z przedsięwzięciem, oprócz 
posadowienia poszczególnych elektrowni, wystąpi równieŜ konieczność realizacji: 
 
• stacji transformatorowo-rozdzielczej NN/WN oraz/lub WN/ŚN - z którą poszczególne 

elektrownie wiatrowe będą połączone kablową siecią elektroenergetyczną, 
• dla potrzeb przyłączenia poszczególnych turbin indywidualnych stacji transformato-

rowych ŚN/NN, 
• dla potrzeb wyprowadzenia mocy z turbin kabli energetycznych niskiego i średniego 

napięcia, 
• ulepszenie dróg i placów wewnętrznych dla celów serwisowych, 
• przystosowania części istniejących dróg na potrzeby transportowe w trakcie inwestycji 
 
 
2) dane dotyczące działek: 
 
Planowane przedsięwzięcie tj. realizacja turbin wiatrowych, będzie zrealizowane na gruntach 
połoŜonych w gminie Gogolin, obręb Zakrzów, arkusze map 1 i 3, Dąbrówka Dolna, arkusz 
mapy 2 oraz Gogolin, arkusz mapy 6, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:  
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L.p. Numer 

działki 
Numer arkusza 

mapy 
Obręb Numer 

turbiny 
Oznaczenie na mapie 

1 401 3 Zakrzów 1 A1 
2 410 3 Zakrzów 2 A2 
3 401 3 Zakrzów 3 A3 
4 417 3 Zakrzów 4 A4 
5 392 3 Zakrzów 5 A5 
6 363/8 3 Zakrzów 6 A6 
7 380 3 Zakrzów 7 A7 
8 376 3 Zakrzów 8 A8 
9 380 3 Zakrzów 9 A9 
10 357/8 3 Zakrzów 10 A10 
11 357/8 3 Zakrzów 11 A11 
12 363/8 3 Zakrzów 12 A12 
13 357/8 3 Zakrzów 13 A13 
14 357/8 3 Zakrzów 14 A14 
15 363/10 3 Zakrzów 15 A15 
16 357/8 3 Zakrzów 16 A16 
17 421/13 1 Zakrzów 17 A17 
18 425 1 Zakrzów 18 A18 
19 393 6 Gogolin 19 A19 
20 154 2 Dąbrówka Dolna 20 A20 
21 156 2 Dąbrówka Dolna 21 A21 
22 154 2 Dąbrówka Dolna 22 A22 
23 156 2 Dąbrówka Dolna 23 A23 
24 156 2 Dąbrówka Dolna 24 A24 
25 158 2 Dąbrówka Dolna 25 A25 
26 156 2 Dąbrówka Dolna 26 A26 
27 158 2 Dąbrówka Dolna 27 A27 

 
 
Stacja transformatorowa (GPZ) obejmie działkę nr ewid. 428/27, obręb Zakrzów, arkusz ma-
py 1. 
 
 
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz dotychcza-

sowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 
 
W chwili obecnej tereny przeznaczone pod usytuowanie wszystkich 27 elektrowni pozostają 
w uŜytkowaniu rolniczym, nie są to więc tereny zainwestowane i zabudowane. Rolnicze 
uŜytkowanie terenu powoduje równieŜ iŜ poszczególne działki odznaczają się brakiem pokry-
cia naturalną czy teŜ półnaturalną szatą roślinną. Poszczególne elektrownie obejmą pod 
względem bonitacyjnym przede wszystkim grunty orne klasy V, IV, w mniejszym stopniu 
klasy III. Tereny zieleni leśnej i łąkowej utrzymują się poza strefami przewidywanego bezpo-
średniego posadowienia poszczególnych elektrowni. Na potrzeby budowlane wykorzystane 
zostaną wyłącznie istniejące juŜ drogi dojazdowe, w przewadze śródpolne drogi gruntowe, z 
których część odpowiada wymogom logistycznym do celów transportu wielkogabarytowych 
części elektrowni, część natomiast będzie wymagać nieznacznej przebudowy (poszerzenie, 
pokrycie tłuczniem, usunięcie zarośli itp.). 
Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia (budowa parku wiatrowego) wstępnie zakłada się, iŜ 
powierzchnia kaŜdej elektrowni wiatrowej, wraz z fundamentem i terenem technicznym moŜe 
wynieść ok. 1500 m2 (0.15 ha). A zatem wstępnie szacowana powierzchnia łączna wszystkich 
27 elektrowni moŜe wynieść około 40 500 m2. Ostateczna powierzchnia moŜe być określona 
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dopiero podczas realizacji Projektu Budowlanego.  
 
 
4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charak-

terystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 
 
Elektrownie wiatrowe zaliczane są do najczystszych źródeł produkcji energii elektrycznej. W 
procesie produkcyjnym, nie wykorzystuje się Ŝadnego rodzaju paliw, a jedynie energię wia-
tru. NajwaŜniejszymi elementami instalacji są: wirnik, przekształcający energię wiatru w 
energię mechaniczną oraz generator prądu przekształcający energię mechaniczną w elek-
tryczną. 
Podstawowym zjawiskiem wykorzystywanym w elektrowniach wiatrowych jest indukcja 
elektromagnetyczna, czyli zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku pod 
wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu przewodnika w polu magnetycznym. 
Siła elektromotoryczna jest róŜnicą potencjałów (napięciem elektrycznym) powstającą w źró-
dle prądu elektrycznego, czyli urządzeniu przetwarzającym róŜne rodzaje energii na energię 
elektryczną, powstającą w wyniku tej przemiany. Moc elektrowni, jest ściśle związana z siłą 
wiatrów wiejących w miejscu jej lokalizacji, oraz stałości ich występowania. 
KaŜda z elektrowni będzie składała się z masztu (wieŜy) oraz zespołu prądotwórczego (tzw. 
gondola). Ponadto na potrzeby obsługi i konserwacji elektrowni konieczna będzie realizacja 
dróg dojazdowych wewnętrznych wraz z placami manewrowymi. Elektrownie wiatrowe są 
konstrukcjami nie wymagającymi stałej obsługi, a jedynie okresowego nadzoru konserwacyj-
nego. Elektrownie (gondole) wyposaŜone będą w oświetlenie bezpieczeństwa (nocne) oraz 
wszystkie powinny zostać pomalowane w jednym kolorze.  
Elektrownie wyposaŜone zostaną w indywidualne stacje transformatorowe ŚN/NN, z których 
moc będzie wyprowadzana kablami energetycznymi do stacji transformatorowo-rozdzielczej 
WN/SN - GPZ, a następnie do sieci zewnętrznej.  
 
 
5) ewentualne warianty przedsięwzięcia: 
 
Lokalizacja przedsięwzięcia została określona przez inwestora w dwóch wariantach w tym 
wariant zerowy.  
MoŜliwa jest wariantowość przedsięwzięcia w części dotyczącej technologii, a zwłaszcza 
typu turbiny (generatora), jej mocy nominalnej, wysokości konstrukcji wieŜ nośnych itp. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą być określone dopiero na etapie opracowywania 
projektu budowlanego.  
 
 
6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, ma-

teriałów, paliw oraz energii: 
 
Zapotrzebowanie na wodę – Niewielkie ilości wynikają z okresu prowadzonych prac inwe-
stycyjnych kiedy woda wykorzystywana będzie w procesie budowlanym, ewentualnie rów-
nieŜ na potrzeby pracowników. Sam okres funkcjonowania elektrowni nie stwarza zapotrze-
bowania na wodę.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną – w okresie funkcjonowania elektrowni wystąpi 
niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną w celu zasilania urządzeń monitorujących 
i sterujących pracą turbin.  



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  ZGODY   
NA  REALIZACJĘ  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

OPRACOWANIE: CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o. 4

Zapotrzebowanie na energię cieplną – nie dotyczy 

Zapotrzebowanie na energię gazową – nie dotyczy 
 
 
7) rozwiązania chroniące środowisko: 
 
• Planowane przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny, a mianowicie umoŜliwia wy-

korzystanie alternatywnej (odnawialnej) energii wiatru i rezygnację z energii uzyskiwa-
nej z paliw kopalnych, a ponadto w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych nie 
powoduje emisji substancji zanieczyszczających do środowiska: ścieków, zanieczysz-
czeń powietrza, toksycznych odpadów.  

 
• Lokalizacja parku wiatrowego spełnia warunek usytuowania poza obszarami najcen-

niejszymi dla awifauny (szlaków migracji, głównych terenów gniazdowania, koncentra-
cji i Ŝerowania), a takŜe poza istniejącymi obszarami chronionymi, w tym zwłaszcza 
obszarami przyrodniczymi o znaczeniu międzynarodowym (zwłaszcza Natura 2000). 
Decydujący bowiem wpływ na ptaki ma lokalizacja parku wiatrowego.  

 
• Zabezpieczenie ruchu statków powietrznych będzie przeprowadzone zgodnie z zasada-

mi określonymi w przepisach szczególnych dotyczących zgłaszania i oznakowania 
przeszkód lotniczych, a zatem wszystkie elektrownie będą wyposaŜone w oznakowanie 
przeszkodowe nocne umieszczone na najwyŜszym punkcie gondoli. 

 
• Naruszenie powierzchni ziemi w celu realizacji prac ziemnych, zwłaszcza przygotowa-

nie terenu do celów fundamentowania, wymagają osobnego zdejmowania wierzchniej, 
próchniczej warstwy gleby oraz późniejszego jej rozścielenia na projektowanych we-
wnętrznych terenach zielonych. Ponadto, wszelkie uszkodzenia terenów i dróg podczas 
transportu wielkogabarytowych konstrukcji elektrowni będą doprowadzone do stanu 
pierwotnego. 

 
• W celu łagodzenia wizualnych skutków krajobrazowych na terenie parku przewiduje się 

lokalizować elektrownie wiatrowe o pastelowej  kolorystyce i zbliŜonych gabarytach.  
 
• Strefa zagroŜenia hałasem nie obejmuje terenów chronionych przed hałasem, a przede 

wszystkim terenów zabudowy mieszkaniowej poszczególnych okolicznych miejsco-
wości. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości Zakrzów i Dąbrówka. 

 
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla planowanych stanowisk transformatorów 

olejowych (zarówno mocy jak i rozdzielczych) przewiduje się zastosowanie specjalnych 
Ŝelbetowych mis olejowych, zapobiegających przedostaniu się oleju do gruntu.  

 
Inne, bardziej szczegółowe rozwiązania i działania chroniące środowisko mogą być przedsta-
wione dopiero na dalszym etapie postępowania, tj. podczas opracowywania Raportu oddzia-
ływania na środowisko Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego.  
 
 
8)  rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
 
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych: 
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Ścieki socjalno-bytowe będą powstawały w małych ilościach wyłącznie podczas realizacji 
inwestycji. Organizacja placu budowy będzie zatem uwzględniać ustawienie przenośnych 
kabin sanitarnych. Ze względu na bezobsługowy charakter instalacji, podczas funkcjonowania 
elektrowni nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe. 
 
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 
 
Z planowanym przedsięwzięciem nie wiąŜe się powstawanie ścieków technologicznych. 
 
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych 
 
Na terenie planowanego przedsięwzięcia, tj. łącznie z terenów wszystkich elektrowni, moŜe 
szacunkowo powstać średniorocznie ok. 31 000 m3 wód opadowych. Ze względu na fakt, iŜ 
będą to wody opadowe, które naleŜy traktować jako czyste, wstępnie przewiduje się, iŜ ścieki 
te będą spływały w sposób niezorganizowany do gruntu.  
 
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami 
 
Największa ilość odpadów powstanie na etapie realizacji przedsięwzięcia, lecz będą to głów-
nie odpady ogólnobudowlane oraz grunt z wykopów pod fundamenty turbin. Większość tych 
odpadów zostanie zagospodarowana w granicach terenu budowy. 
Na etapie eksploatacji turbin mogą powstać odpady z okresowych przeglądów turbin w posta-
ci olejów smarowych itp. Odpady te będą zabierane przez firmy serwisujące park turbin wia-
trowych. 
 
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń 
 
Park wiatrowy (farma wiatrowa) będzie się składał z 27 elektrowni zbudowanych z wieŜy 
nośnych, na których umieszczone będą gondole wyposaŜone w generator, przy czym kaŜda 
gondola (i generator) będzie współpracowała z wirnikiem - schemat elektrowni przedstawio-
no na rysunku nr 1. Ogólne parametry techniczne elektrowni przedstawiono w rozdziale 1 
niniejszego wniosku.  
 
Występuje równieŜ konieczność realizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej - wstępnie 
planuje się GPZ 110/20 kV, do którego będą podłączone poszczególne elektrownie za pomo-
cą kablowej sieci elektroenergetycznej. W stacji zakłada się zainstalowanie jednego lub 
dwóch trójfazowych transformatorów mocy o mocach znamionowych do 63 000 kVA lub do 
90 000 kVA, napięciu znamionowym 115/22 kV/kV. Są to transformatory olejowe, o budo-
wie rdzeniowej, z rdzeniem zanurzonym w szczelnie zamkniętej kadzi stalowej wypełnionej 
olejem mineralnym.  
 
 
Rysunek 1  Uproszczony schemat budowy elektrowni wiatrowej (źródło: /www.elektrownie-wiatrowe.org.pl) 
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Poza tym, dla potrzeb przyłączenia poszczególnych turbin planuje się wykonanie indywidual-
nych stacji transformatorowych 20/0,69 kV, w których zamontowane zostaną trójfazowe 
transformatory rozdzielcze o mocach znamionowych do 3 000 kVA, napięciu znamionowym 
21/0,69 kV/kV. Mogą to być transformatory olejowe, jak równieŜ transformatory suche, Ŝy-
wiczne.  
 
 
f) emisja hałasu i zanieczyszczeń powietrza 
 
Emisja hałasu 
 
Farma wiatrowa jest źródłem hałasu w środowisku. Hałas emitowany jest zarówno z układów 
mechanicznych znajdujących się w gondoli (przekładnie, generator prądu itp.), ale takŜe z 
przestrzeni w jakiej porusza się turbina elektrowni - hałas aerodynamiczny. Powszechnie sto-
sowane elektrownie wiatrowe o mocy analogicznej do tych jakie planuje się zainstalować w 
miejscowości Zakrzów, Dąbrówka i Gogolin mają moc akustyczną przekraczającą w miejscu 
ich powstawania 100 dB(A) i sięgającą 110 dB(A). JednakŜe ekwiwalentny poziom mocy w 
okresach odniesienia w duŜej mierze uzaleŜniony będzie od warunków atmosferycznych, a w 
szczególności od prędkości wiatru i prędkości obrotowej turbiny.  
Emisja hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej uzaleŜniona będzie od jeszcze większej 
ilości czynników niŜ moc akustyczna samego źródła, z tego teŜ względu przy stałej mocy 
akustycznej poziom hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej moŜe być zmienny w cza-
sie. 
Z dotychczasowej praktyki wynika, iŜ przy projektowaniu farm wiatrowych naleŜy zachować 
odległości rzędu kilkuset metrów aby uniknąć ponadnormatywnej emisji hałasu na terenach 
chronionych. Dotyczy to w szczególności okresu pory nocnej. 
Poza funkcjonowaniem farmy wiatrowej źródłem hałasu mogą teŜ być zlokalizowane na ni-
skiej wysokości urządzenia elektroenergetyczne - np. transformatory. Zasięg oddziaływania 
tych urządzeń jest nieporównywalnie mniejszy niŜ zasięg oddziaływania samych elektrowni, 
nie mniej jednak w przypadku lokalizacji tego typu obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy koniecznej jest przeanalizowanie wielkości potencjalnego oddziaływania. Moc 
akustyczna naziemnych urządzeń elektroenergetycznych w przypadku duŜych farm wiatro-
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wych (kilkadziesiąt turbin) wynosi około 90 dB(A). W niniejszym przypadku moŜna szaco-
wać iŜ moc akustyczna kształtować się będzie na poziomie rzędu 78-81 dB(A). 
 
Odrębnym zagadnieniem jest uciąŜliwość akustyczna obiektu na etapie jego realizacji. W tym 
okresie głównym źródłem hałasu jest: 
 
• transport komponentów elektrowni i materiałów budowlanych odbywający się między 

innymi drogami publicznymi, 
• hałas od urządzeń budowlanych podczas przygotowania dróg dojazdowych do instalacji, 
• hałas od urządzeń budowlanych, a w szczególności od cięŜkiego sprzętu do prac ziem-

nych podczas przygotowywania wykopów pod fundamenty, 
• hałas od mobilnych wytwórni betonu. 
 
 Chwilowa moc akustyczna źródeł hałasu jakie pojawią się na etapie realizacji inwe-
stycji moŜe być bardzo zróŜnicowana i sięgać od 70 do powyŜej 100 dB(A). Ekwiwalentna 
moc akustyczna zaleŜeć będzie od czasu pracy tych źródeł. 
 
Emisja zanieczyszczeń powietrza 
 
Realizacja farm wiatrowych niesie ze sobą duŜe korzyści dla stanu zanieczyszczenia powie-
trza atmosferycznego, pozwala bowiem na wyprodukowanie znacznych ilości energii bez 
konieczności spalania paliw kopalnych, a tym samym wytwarzania znacznych ilości tlenków 
węgla, azotu, siarki i pyłów. Niewątpliwie w okresie funkcjonowania farma wiatrowa przy-
czynia się do poprawy czystości powietrza atmosferycznego, chociaŜ nie jest to odczuwalne 
lokalnie. 
 
W okresie realizacji inwestycji, jak w przypadku kaŜdej budowy z którą wiąŜe się koniecz-
ność prowadzenia cięŜkich prac ziemnych, przemieszczania gleby, wytwarzania betonu, ob-
róbki metalu, spawania itp., tak i w niniejszym przypadku naleŜy oczekiwać emisji zanie-
czyszczeń atmosferycznych. Do najistotniejszych procesów jakie będą powodować wzrost 
stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu  zaliczyć naleŜy: 
 

• prowadzenie prac ziemnych (realizacja wykopów pod fundamenty) - emisja pyłu i produktów 
spalania paliw napędowych, 

• ruch pojazdów cięŜarowych i innego sprzętu po drogach gruntowych, emisja pyłu i produktów 
spalania paliw napędowych.  

 
Wielkość emisji zanieczyszczeń moŜe być bardzo zróŜnicowana w zaleŜności nie tylko od 
zastosowanego przez wykonawcę sprzętu budowlanego i technologii, ale takŜe od czynników 
atmosferycznych. Na przykład wilgotność podłoŜa w znacznym stopniu determinuje wielkość 
emisji pyłu podczas poruszania się pojazdów cięŜkich po drogach gruntowych. Podobnie 
czynnik ten będzie miał wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń podczas prowadzenia robót 
ziemnych. 
  
 
9) moŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Etap realizacyjny przedsięwzięcia, a takŜe etap funkcjonowania parku wiatrowego, nie wiąŜe 
się z wystąpieniem transgranicznych oddziaływań na środowisko. 
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10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia  

 
Na terenie objętym granicami realizacji przedsięwzięcia, ani teŜ w jego bezpośrednim są-
siedztwie, nie występują istniejące obszary podlegające ochronie, o których mowa w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, co dotyczy równieŜ obszarów NATURA 
2000. 
W odniesieniu do obszarów NATURA 2000, co dotyczy obszarów istniejących, projektowa-
nych jak i proponowanych do ochrony przez organizacje pozarządowe (Shadow List), projek-
towane przedsięwzięcie leŜy w poza nimi. 
Ze względu na odległość oraz spodziewane oddziaływania bezpośrednie, a zwłaszcza pośred-
nie, przedsięwzięcie nie stwarza zagroŜenia dla obszarów objętych ochroną. 
 
 
11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego uŜytko-

wania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowo-
dowane tym, Ŝe mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-
nych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza te-
renem zakładu lub innego obiektu 

 
Przedsięwzięcie nie naleŜy do kategorii tych, które zostały wymienione w art.135 ustawy z 
dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska, a zatem nie przewiduje się dla niego ustanowie-
nia obszaru ograniczonego uŜytkowania.  
Niemniej w strefie maksymalnego zagroŜenia hałasem naleŜy utrzymać istniejące, rolnicze 
uŜytkowanie i nie naleŜy realizować zabudowy, a zwłaszcza zabudowy o funkcjach mieszka-
niowych czy publicznych.  
 


