
Farmy wiatrowe  
Smarchowice Wielkie                       
i Smarchowice Śląskie  

 
(charakterystyka i wstępna ocena 

oddziaływania na środowisko) 

Namysłów, 8 stycznia 2016 r. 



Lokalizacja farm wiatrowych i cechy EW 

Planuje się lokalizację farm wiatrowych w rejonie miejscowości: 
 Smarchowice Wielkie (max. 5 elektrowni wiatrowych) – po wschodniej 

stronie miejscowości, 
 Smarchowice Śląskie (max. 8 elektrowni wiatrowych) – po północnej                          

i  południowej stronie miejscowości. 
 
Zgodnie z ustaleniami Studium maksymalna łączna moc tych elektrowni nie 
może przekroczyć 100 MW. 





Oddziaływanie farm wiatrowych (etap eksploatacji) 

Potencjalne oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko jest związane z: 
o  oddziaływaniem na ornitofaunę (wykonano roczny monitoring), 
o  oddziaływaniem na  chiropterofaunę (wykonano roczny monitoring), 

o  oddziaływaniem na środowisko akustyczne, 
o  oddziaływaniem infradźwięków, 
o  oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, 
o  oddziaływaniem na krajobraz (wykonano szczegółową analizę wpływu 

na krajobraz), 

o  oddziaływaniem na wartość nieruchomości.  



Opracowania/uzgodnienia 

Inwestor 

1. Badania roczne w zakresie oddziaływania na nietoperze planowanej farmy 
wiatrowej w rejonie miejscowości Smarchowice Wielkie i Smarchowice 
Śląskie (2014 r. ) – autor  mgr Magdalena Cielniak (chiropterolog), doktorantka                
i  pracownik Uniwersytetu Opolskiego, wykonano zgodnie z wytycznymi GDOŚ 

2. Przedrealizacyjny monitoring ornitologicznny (roczny) planowanej farmy 
wiatrowej w rejonie miejscowości Smarchowice Wielkie oraz Smarchowice 
Śląskie (2014 r.) – autor dr Grzegorz Hebda (ornitolog) – pracownik naukowy 
Uniwersytetu Opolskiego, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody  w Opolu, 
wykonano zgodnie z wytycznymi GDOŚ (projekt) 

3. Analiza oddziaływania na krajobraz planowanego parku wiatrowego 
Smarchowice  (2015 r.) – autor dr Krzysztof Badora - pracownik naukowy 
Uniwersytetu Opolskiego,  przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody                   
w Opolu, wykonano z odpowiedzi na uwagi RDOŚ w Opolu  

 

Gmina 

1. Uzgodnienie  projektu zmiany Studium z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska              
w Opolu 

2. Uzgodnienie  projektu zmiany Studium z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w 
Opolu 

3. Uzgodnienie  projektu zmiany Studium z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym 

 

 

 



Podsumowanie przeprowadzonych analiz i uzgodnień 

Nietoperze 

Na terenie planowanej farmy wiatrowej istnieją szczególnie atrakcyjne dla karlików wcięcia w 
linii zadrzewień. Należałoby przesunąć lokalizację niektórych elektrowni wiatrowych, aby nie 
znajdowały się w tych miejscach. Zaleca się zmianę lokalizacji niektórych turbin tak, aby 
znajdowały się w odległości co najmniej 200 m od granicy z lasem (usunięto jedną z turbin). 

Ptaki 

Należy zrezygnować z lokalizacji turbin na łąkach położonych na południowy wschód od 
Smarchowic Śląskich (2 turbiny zostały usunięte) 

Należy zrezygnować z lokalizacji turbin pomiędzy izolowanym płatem lasu położonym na 
zachód od Smarchowic Wielkich, a dużym kompleksem leśnym (wyeliminowano jedną                    
z turbin). 

Krajobraz 

Projektowany zespół elektrowni wiatrowych Smarchowice położony jest na terenach o 
generalnie niskich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, rozpatrywanych w skali 
regionalnej.  

Planowana farma wiatrowa nie stanowi zagrożenia bezpośredniego i pośredniego dla 
obszarów węzłowych, którymi są lasy i korytarze ekologiczne dolin rzecznych. 

Lokalizacja farmy odbywa się na obszarach poza strefami o wysokich walorach kulturowych 
identyfikowanych w opracowaniach regionalnych. 

Realizacja planowanej farmy wiatrowej nie wpłynie znacząco negatywnie na 
przedmiot ochrony  OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie. 

 

 

 



Podsumowanie przeprowadzonych analiz i uzgodnień 

Wpływ  planowanych elektrowni wiatrowym na pozostałe aspekty (np. hałas)  będzie 
określony  w  Raporcie o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko. 
Opracowanie  to będzie wykonana na etapie ubiegania się Inwestora o decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Zgodnie z zapisami Studium, które zostały zaaprobowane przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolski Wojewódzki ego Inspektora Sanitarnego   
turbiny będą lokalizowane: 

w odległości min. 700 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej                
z możliwością zmniejszenia tej odległości do nie mniej niż 500 m, 
pod warunkiem, że raport oddziaływania na środowisko wykaże, iż 
nie zostaną przekroczone normy w zakresie oddziaływania inwestycji 
na tereny mieszkalne. 

 

 



Lokalizacja EW – podstawowe kryteria 

Przy rozmieszczaniu elektrowni wiatrowych (EW) brano pod uwagę 
następujące zalecenia i wytyczne: 

• minimalna odległość między EW: 400-450 m, 

• minimalna odległość EW od zabudowy mieszkaniowej: 500 m, 

• minimalna odległość EW od obszarów leśnych i zadrzewionych: 200 m, 

• lokalizacja EW w pobliżu drogi (ułatwienie dojazdu), 

• lokalizacja EW na gruntach słabych (IV-VI klasa bonitacji), 

• lokalizacja EW na gruntach osób które podpisały umowy dzierżawy. 

 

 

 



Lokalizacja turbin – odległości od zabudowy 

Izolinie hałasu – poziom 45 dB 
(wstępne rozpoznanie) 



Lokalizacja turbin – odległości od zabudowy 



Lokalizacja turbin od zabudowy - inne kraje 

Przykładowe wymagane odległości od zabudowy w innych krajach europejskich kształtują się 
następująco (wg. wytycznych GDOŚ z 2011 r.): 

a) Anglia - 350 m (sugerowane w wytycznych - guidance); 

b) Szkocja - 2 km (jw.): 

c) Walia - 500 m (jw.); 

d) Belgia - brak wskazania na poziomie krajowym, we Flandrii obowiązuje odległość 250 m; 

e) Dania - czterokrotność wysokości masztu: 

f) Francja- brak ustalonej odległości; 

g) Holandia - brak ustalonej odległości. 



Lokalizacja turbin – podpisane umowy dzierżawy 



Lokalizacja turbin – podpisane umowy dzierżawy 



Lokalizacja turbin - krajobraz 



Lokalizacja turbin - krajobraz 

Smarchowice Wlk. - widok od strony Namysłowa 



Lokalizacja turbin - krajobraz 

Smarchowice Śląskie - widok od strony Namysłowa 



Lokalizacja turbin - krajobraz 

Smarchowice Śląskie - widok od strony m.Niwki 



Przepisy prawne dot. budowy farm wiatrowych 

 

 

 

 

W roku 2011 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała opracowanie 
pn. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm 
wiatrowych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2011 Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska przygotowała opracowanie pn. 
Wytyczne w zakresie prognozowania 
oddziaływań na środowisko farm wiatrowych.  
Dokument ten zawiera m.in. dane                            

o badaniach dotyczących wpływu elektrowni 

wiatrowych na zdrowie ludzi oraz na 

środowisko. Przedstawia oddziaływanie 

energetyki wiatrowej na środowisko 

akustyczne. Mówi o wpływie infradźwięków, 

pola elektromagnetycznego itp. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie to jest dostępne po linkiem: 

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5434/Wytyczne_w_zakresie_prognozowania_oddzi

alywan_na_srodowisko_farm_wiatrowych.pdf 
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Przepisy prawne dot. budowy farm wiatrowych -cd 

 

 

 

 

W wytycznych GDOŚ pojawiły się następujące opisy dot. przewidywanego wpływu 
elektrowni wiatrowych na środowisko (wg.rozdzału III):  

  Emisja hałasu:    

 

 

 

 

 

  Pola elektromagnetyczne:    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.gramwzielone.pl/


Przepisy prawne dot. budowy farm wiatrowych -cd 

 

 

 

 

  Oddziaływanie infradźwięków:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Należy także podkreślić, iż wymienione wyżej oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko nie 
wyczerpują listy zagadnień związanych z tą problematyką. Na zbadanie i opracowanie czekają m.in. kwestie 
efektu migotania cieni. W miarę uzyskiwania wiedzy na ten i inne tematy, możliwe będzie szersze określenie 
całościowego oddziaływania turbin wiatrowych na środowisko. 
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Opinie, badania, stanowiska dot. budowy farm 
wiatrowych 

 http://psew.pl/pl       np. http://psew.pl/DWDR/broszura.pdf 

 www.gramwzielone.pl 

 www.oze.pl 

 www.odnawialnezrodlaenergii.pl 

 www.ieo.pl 

 http://ioze.pl 

 www.oddzialywaniawiatrakow.pl 

 http://sgpeo.pl 

 www.stopwiatrakom.eu 
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Dziękuję za uwagę 
 

W przypadku pytań dot. planowanych farm wiatrowych proszę o kontakt: 

Paweł Lewicki      e-mail: ple@jprf.pl 

Jacek Stadniczuk  e-mail: jst@jprf.pl 

lub pod adresem: 

JPRF WIND sp. z o.o. 

ul. S.Leszczyńskiego 4/25 

50-078 Wrocław 
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