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Karta informacyjna przedsięwzięcia 

 

 

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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 ze zm.) 

 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 

2MW, wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową 

średniego napięcia do 20kV. Celem budowy elektrowni wiatrowych będzie produkcja energii 

elektrycznej a następnie jej sprzedaż kontrahentowi. Planowana inwestycja zlokalizowana 

będzie w Obrębie Świerczyny na działkach ewidencyjnych o nr 333/2, 336 i 331 (mapa 1). 

 Przewiduje się niewielki pobór energii elektrycznej na zasilanie obwodów 

oświetleniowych i pomiarowych turbiny w czasie, gdy elektrownia sama nie 

produkuje energii elektrycznej. Przewidywane zużycie – ok. 15 MWh rocznie. 

 Linie przesyłowe do zasilania i odprowadzania energii elektrycznej z turbiny 

wiatrowej wykonane będą, jako podziemne. 

 Produkcja energii elektrycznej będzie w pełni zautomatyzowana. Obsługę człowieka 

przewidziano wyłącznie w okresie kontroli i konserwacji. 

Na potrzeby budowy i eksploatacji inwestycji, na działce wyznaczona zostanie 

tymczasowa wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości 4 m. Nie przewiduje się budowy 

utwardzonych parkingów i terenów komunikacyjnych oraz odwodnienia terenu. Planowana 

inwestycja umiejscowiona zostanie poza obszarem zabudowy mieszkaniowej. Najbliższa 

zabudowa tego typu znajduje się w odległości ponad 400 metrów. 

 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną terenu pod 

planowaną inwestycję. 

 

Dane techniczne elektrowni wiatrowej: 

 Wysokość łączna elektrowni do120 metrów – wieża o wysokości do 85 metrów, 

średnica rotora do 71 metrów. 

 Średnica wieży rurowej u podstawy dolnej – ok. 6 m, górnej – ok. 3 m. 

 Powierzchnia fundamentu turbiny wiatrowej – ok. 900 m
2
. Fundament zostanie 

przykryty warstwą ziemi i obsiany roślinnością niską, bez drzew i krzewów. 

 Przewiduje się, iż plac montażowy turbiny zajmie powierzchnię ok. 400 m
2
. 

Obecnie teren omawianych działek jak i działek sąsiednich zagospodarowany jest 

rolniczo w sposób ekstensywny, prowadzi się tutaj uprawę zbóż. Inwestycję zaplanowano na 

części działek obejmującą grunt rolny IV klasy. 



 2 

Mapa  1. Zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i obszarem 

oddziaływania.
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3. Rodzaj technologii. 

 

Elektrownie wiatrowe planowanego typu wyposażone są w trzy śmigła z regulowanym 

wirnikiem i dodatkowo z ulepszoną całkowitą wydajnością. Śmigła ustawione są pod wiatr. 

Specjalne ich ułożenie na kadłubie, redukuje efekt momentu ruchu wirowego. Śmigła 

wykonane są ze wzmocnionego poliestru i wyposażone w hamulce awaryjne, które mogą być 

jednocześnie aktywowane przez siły odśrodkowe. Projektowana powierzchnia śmigieł jest 

relatywnie niewielka, co przyczynia się do wysokiego stopnia bezpieczeństwa maszyny przy 

bardzo dużych prędkościach wiatru. 

Turbina wyposażona jest w dwa niezależne systemy antyawaryjne. Jak wspomniano 

wcześniej, śmigła wyposażone są w hamulce bezpieczeństwa umiejscowione na ich końcach. 

Maszyna posiada również hamulec tarczowy w gondoli. Mechanizm tarcz hamulcowych 

wyposażony jest w dwa hydrauliczne awaryjne zaciski hamulca tarczowego, które są 

aktywowane w momencie utraty zasilania. Hamulce na końcach śmigieł utrzymywane są w 

pozycji pozwalającej na prace elektrowni dzięki ciśnieniu hydraulicznemu. W nagłych 

sytuacjach, przez siły odśrodkowe, uaktywnia się zawór hydrauliczny zwalniając ciśnienie i 

uruchamiając hamulec. Oba systemy hamulcowe są włączone niezależnie lub razem. 

Wieża rurowa, złożona z trzech części, posiada specjalnie obudowany mikroprocesor 

kontroli systemu zamontowany na jej dnie. Blokada drzwi chroni przed niepowołanym 

otwarciem. Elektrownia wyposażona jest ponadto w pas bezpieczeństwa i linę 

bezpieczeństwa, co umożliwia bezpieczne wchodzenie podczas instalacji czy konserwacji. 

Wszystkie funkcje elektrowni wiatrowej są kontrolowane przez sprawdzony 

mikroprocesor. Kiedy elektrownia pracuje i podłączona jest do sieci elektrycznej, komputer 

wprowadza do pamięci dane operacyjne. Możliwości komputera pozwalają na wyszukiwanie 

danych i ich rzeczywiste odtworzenie. Pozwalają także na zdalne operacje maszyną, jeżeli 

system zarządzania jest użytkowany, te same dane mogą być odczytane na ekranie 

komputera. 

 

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 

 

Wariant zerowy 

W przypadku braku realizacji inwestycji, stan środowiska na analizowanym obszarze nie 

ulegnie zmianie. Teren, na którym będzie zlokalizowana farma wiatrowa pełni funkcję 

rolniczą. 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska przewiduje budowę elektrowni o wysokości 

łącznej 100 metrów i mocy 2,3 MW. 

 

Wariant alternatywny 

Wariant ten przewiduje budowę dwóch elektrowni o wysokości łącznej 100 metrów i 

mocy 1,6 MW w tych samych lokalizacjach. 
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Wariant wybrany 

Wariant ten został wybrany w efekcie analizy uzyskanych materiałów. Lokalizacja ta nie 

zakłóci życia mieszkańców okolicznych zabudowań oraz uzyskała akceptację właścicieli 

najbliższych gospodarstw. Przedsięwzięcie nie wpłynie na pośrednią i bezpośrednią utratę 

siedlisk zajmowanych przez gatunki ptaków i nietoperzy występujących na najbliższych 

cennych terenach w tym obszarach Natura 2000. Nie wpłynie też w negatywny sposób na 

lokalną faunę. 

 

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii. 

 

Na etapie pracy elektrowni wiatrowej, przewiduje się niewielki pobór energii elektrycznej 

przez turbinę, na zasilanie obwodów oświetleniowych i pomiarowych. Na etapie pracy 

elektrowni nie przewiduje się poboru wody, surowców oraz paliw. 

W fazie budowy przewiduje się zużycie (dla jednej turbiny): 

 materiałów budowlanych – kruszywa o różnej granulacji, elementów betonowych 

(ok. 200m
3
), elementów stalowych (ok. 12 ton stali zbrojeniowej), kabli; 

 wody - do przygotowania mieszanki betonowej, prac porządkowych; 

 energii elektrycznej – praca elektronarzędzi, oświetlenie; 

 paliw - w silnikach środków transportu dowożących materiały instalacyjne i budowlane 

(ok. 0,2 m
3
). 

 

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko. 

 

Przewidywane działania ograniczające oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko: 

 w trakcie realizacji inwestycji, prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w 

porze najmniej wrażliwej (7.00-18.00); 

 prawidłowe gospodarowanie odpadami w trakcie budowy i eksploatacji inwestycji 

(segregacja i przekazywanie tylko uprawnionym jednostkom); 

 zastosowanie matowych powłok na skrzydła wirnika; 

 zastosowanie atestowanych materiałów budowlanych; 

 szczelna taca pod transformatorem olejowym; 

 brak grodzenia terenu elektrowni; 

 przewidziano działania minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz: 

maszty elektrowni do wysokości 12 metrów nad ziemią zostaną pomalowane matową 

farbą eliminującą efekt stroboskopowy i odbicie światła słonecznego w kolorze zielonym. 

Powyżej w kolorze jasnoszarym do szarego w górnych partiach. Na maszcie elektrowni 

oraz pozostałych elementach nie będą montowane żadne urządzenia czy obce obiekty, 

takie jak anteny, reklamy itp. 
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7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

 

Ścieki sanitarne 

Na etapie pracy elektrowni wiatrowych nie będą powstawały tego typu ścieki. W trakcie 

prac budowlanych zapewniony zostanie dostęp do toalet dla pracowników. 

 

Ścieki technologiczne i deszczowe 

W trakcie budowy i dalej pracy maszyna nie produkuje tego typu odpadów. W związku z 

tym nie przewiduje się ich zagospodarowania, opady deszczowe będą rozprowadzane w 

obrębie działki inwestora. 

 

Gospodarka odpadami 

Proces wytwarzania energii elektrycznej w planowanej inwestycji nie generuje 

praktycznie żadnych odpadów. Jedyne odpady pochodzą z drobnych remontów bieżących, 

z których najważniejsze to (dla jednej turbiny): 

 olej hydrauliczny (13 01 10
*
) – ok. 0,2 Mg rocznie 

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

16 02 14, 16 02 15
*
, 16 02 16) – ok. 0,01 Mg/rok 

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

Odpady pochodzące z urządzeń serwisowanych przez firmy zewnętrzne (np. urządzenia 

elektryczne i elektroniczne, instalacje hydrauliczne, turbiny), zgodnie z ustawą o odpadach, 

będą wytwarzane przez wykonawcę usługi chyba, że zawarta umowa stanowić będzie 

inaczej. 

Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów (dla jednej turbiny): 

 odpady farb i lakierów 08 01 11
*
, 08 01 12 - 0,05 Mg 

 zużyte urządzenia i kable elektryczne 16 02 14 - 0,05 Mg 

 gruz betonowy 17 01 01 - 1 Mg 

 gruz mieszany 17 01 07 - 1 Mg 

 drewno odpadowe 17 02 01 - 0,5 Mg 

 złom metali nieżelaznych 17 04 01 - 0,1 Mg 

 złom stalowy 17 04 05 - 1 Mg 

 

Elektrownie wiatrowe nie emitują zanieczyszczeń w trakcie pracy do atmosfery.             

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstałe w trakcie prac budowlanych to: 

 pył opadający i zawieszony – powstający w trakcie prac budowlanych; 

 gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych, (CO, NOx,) pył zawieszony w 

tym pył tlenków żelaza, manganu, krzemu, chromu i miedzi.); 

 emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac 

konserwacyjnych i malarskich. 

 

Charakter tych emisji będzie niezorganizowany, a czas działania ograniczony. 

Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie, w związku z ich 
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przestrzennym usytuowaniem, istotne dla stanu środowiska jedynie w skali lokalnej. 

Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w znaczący 

sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu. 

Ziemia z wykopu pod fundament oraz drogi dojazdowej, w ilości około 90m
3
, zostanie 

usunięta z terenu inwestycji. Warstwa ziemi urodzajnej zostanie zabezpieczona a następnie 

ponownie wykorzystana do ułożenia wierzchniej warstwy na terenie elektrowni (głównie na 

fundament wieży). 

 

Hałas i wibracje na etapie budowy 

W fazie budowy źródłem hałasu będą głównie urządzenia budowlane takie jak: koparki, 

pojazdy ciężarowe, kompresory, urządzenia elektryczne wiertarki, piły itp. Oddziaływania te, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu. Ich przestrzenny zasięg, 

przy pracach prowadzonych na otwartej przestrzeni, można określić na około 100m. Należy 

podkreślić, że sprzęt ten winien spełniać wymogi, określone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz 

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

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.). 

Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy urządzeń oraz zastosowanie nowoczesnych 

technologii budowy można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna występująca w fazie 

budowy nie będzie dokuczliwa dla mieszkańców najbliżej położonych budynków 

mieszkalnych. Czas tych niedogodności będzie ograniczony i przejściowy. Zaleca się prace 

powodujące znaczną emisję hałasu wykonywać w porze najmniej wrażliwej, tzn. 

w godzinach 7
00

-18
00

. 

Faza budowy należy do zjawisk krótkotrwałych i od właściwej organizacji placu budowy 

zależy uciążliwość akustyczna. Dlatego wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu 

posiadającego stosowne certyfikaty akustyczne. 

W fazie eksploatacji przewidywana moc akustyczna turbiny – od 96,6 dB przy 

minimalnym wietrze do 102,7 dB przy maksymalnym wietrze, na wysokości pracy rotora. 

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone zostały w 

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

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

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

rodzajów wskaźników oceny, które w Prawie ochrony środowiska (Poś) zostały zdefiniowane 

jako wskaźniki wykorzystywane do bieżącej kontroli stanu akustycznego środowiska. Są to: 

 poziom równoważny dla pory dziennej (godz. 6:00–22:00), aktualnie 

oznaczany w ustawie Poś jako LAeqD w dB; 

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

w ustawie Poś jako LAeqN w dB. 

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

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

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

Wielkości liczbowe dopuszczalnych poziomów hałasu dla wskaźników LAeqD i LAeqN  

zależą od sposobu wykorzystania terenu. Zostały one zestawione w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
1) Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 

8 godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 

8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po 

sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie 

nocy 

1 
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży
2)

 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 

60 50 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców
3) 65 55 55 45 

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

drogowym i kolei linowych. 
2) 

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

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 
3) 

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

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

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

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

administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Zabudowa mieszkaniowa w pobliżu planowanej elektrowni wiatrowej (w odległości 

ponad 400 metrów) posiada charakter zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. W zawiązku z 

powyższym należy ona, zgodnie z klasyfikacją podaną w Tabeli 1, do obszarów, gdzie 

obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od instalacji 

przemysłowych: 

 50 dB - dla przedziału czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym 

godzinom kolejno po sobie następującym w porze dziennej, przy czym pora 

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

 40 dB - dla jednej najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, przy czym 

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

Ocenę uciążliwości hałasu wykonano metodą obliczeniową. Metoda ta polega na: 
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 inwentaryzacji istotnych źródeł hałasu oraz określenia ich poziomu mocy 

akustycznej 

 wykonaniu obliczeń i wykreśleniu izolinii równoważnego poziomu hałasu za 

pomocą programu komputerowego WindPro. 

Podstawę merytoryczną do wykonania obliczeń równoważnego poziomu dźwięku LAeq 

stanowi PN-ISO 9613-2 „Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 

Ogólna metoda obliczania”. 

Źródło hałasu, jakim jest turbina wprowadzono do obliczeń, jako wszechkierunkowe. 

W związku ze wstępnym etapem prac projektowych, moc akustyczną przyjęto na podstawie 

dokumentacji analogicznych rozwiązań, dla wariantu najbardziej niekorzystnego – źródło 

punktowe o mocy akustycznej 102 dB, czas pracy 24 h/dobę. Do obliczeń przyjęto wariant 

dla wysokości wieży równej 85 m. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono na 

wysokości 1,5 m (granica terenu chronionego) i 4 m (fasada budynku mieszkalnego) nad 

poziomem terenu. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu, powodowanych funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia, 

na terenach chronionych akustycznie. Izofony o wartościach granicznych, tj. 40 dB dla pory 

nocnej i 50 dB dla pory dziennej, nie osiągają granicy terenów chronionych nawet 

w przypadku oddziaływań skumulowanych hałasu. Izofona o wartości 40 dB znajduje się 

mniej więcej w połowie drogi do najbliżej położonych budynków mieszkalnych (w 

promieniu ok. 200 m od wież). 

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych 

poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej w pobliżu projektowanej 

inwestycji. 

 

Wpływ wibracji na środowisko, promieniowanie elektromagnetyczne, efekt stroboskopowy 

Planowane przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie będzie źródłem drgań i wibracji 

istotnych dla środowiska. 

Brak przesłanek do stwierdzenia, aby na omawianym terenie występowały przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie 

może występować w środowisku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, 

poz. 1883). W całym obszarze przebywanie będzie dopuszczalne bez ograniczeń. 

Planowane elektrownie zostaną wybudowane ponad 400 metrów od zabudowań 

najbliższych domów. Dzięki odległości od zabudowy oraz jej ułożeniu nie dojdzie do 

powstania efektu stroboskopowego, migotania cienia, oddziaływującego na zabudowania 

mieszkalne.  
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8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

 

W związku z charakterystyką przedsięwzięcia oraz odległością od granic 

Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza się, iż w wyniku jej realizacji i eksploatacji nie wystąpią 

oddziaływania transgraniczne. 

 

 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 

ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia. 

 

Miejscem planowanego przedsięwzięcia jest teren położony w okolicach wsi Świerczyny. 

Na obszarze planowanej inwestycji znajdują się grunty rolne. Na znajdujących się w okolicy 

działki gruntach, prowadzona jest działalność rolnicza. Dominują pola uprawne, a w 

bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej nie ma dużych obszarów łąk, zbiorników 

wodnych ani zwartych kompleksów leśnych. 

Działka nie leży na terenach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 

ochronie przyrody. Najbliższym obszarem tego typu jest OCHK Dolina Drwęcy (2,8 km). 

Najbliższym Obszarem Natura 2000 jest PLH280001 Dolina Drwęcy (3 km) a rezerwatem – 

Rezerwat Grądowy Cielęta (3 km). Najbliższym Obszarem Natura 2000 OSO jest 

PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy (3,8 km). Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

położony jest w odległości 8,8 kilometra. 

Planowana inwestycja nie wpłynie w negatywny sposób na owe obszary chronione, w 

tym Natura 2000. Ptaki lęgowe na najbliższych terenach (OSO) Natura 2000, dla ochrony 

których zostały powołane nie wykorzystują obszaru planowanej inwestycji. Są one położone 

w zbyt dużej odległości. Poza tym, gatunki te, preferują siedliska odmienne od tych, na 

którym planowano przedsięwzięcie. Ptaki wykorzystujące przestrzeń powietrzną 

wspomnianych OSO do wędrówki, jako żerowisko, zimowisko czy miejsce odpoczynku w 

trakcie migracji, również nie pojawiają się na tym terenie, ze względu na położenie, wielkość 

oraz charakter użytkowania gruntu, co potwierdziły wyniki przeprowadzonego monitoringu 

ornitologicznego poprzedzającego inwestycję. 
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Rysunek 1. Planowana inwestycja na tle najbliższych obszarów chronionych 

Podpis Inwestora 


