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1. WPROWADZENIE 

1.1. Podstawa formalno – prawna opracowania 

1.1.1. Cel opracowania 

W celu realizacji uchwały Nr XV/67/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 

czerwca 2011 r. w sprawie projektu zmiany nr 1 w „Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica” w związku z planowaną instalacją elek-

trowni wiatrowych na obszarze A i B wsi: A – Stamirowice i Michałowice i B – Borowe. 

Cytowane obszary obejmują fragmenty sołectw: 

Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Jastrzębia, Świd-

no, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż i Otalążka, co ilustrują załączniki graficzne II.1, 

II.2, IV.1 i IV.2, a przykładową wizję elektrowni wiatrowych zamieszczono w zał. graf. V. 

1.1.2. Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia związanego z instalacją 
elektrowni wiatrowych (EW) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 

planowane elektrownie wiatrowe na obszarze A w ilości 9 szt. i na obszarze B – w ilości 4  

szt., będą posiadały łącznie moc nominalną mniejsza niż 100 MW. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 (EW) należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko p. 6: instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii 

elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 5 (czyli mniejszej niż 100 

MW): 

a. lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-

dy (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),  

b. o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m; 

Przedmiotowe planowane przedsięwzięcie zatem zaliczane jest do mogących po-

tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 



 7

1.1.3. Powiązanie z innymi dokumentami 

a. Dokumentami źródłowymi dla celu opracowania było sporządzone w 1999 r. w zespole 

E. Maj z Radomia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i  

gminy Mogielnica: 

Część I – Diagnoza stanu uwarunkowań, Mogielnica 1999, 

Część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

Do opracowania dołączono Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV (191) 99 Rady Miejskiej 

w  Mogielnicy. 

b. Opracowanie Ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany nr 1 w „Studium uwarunkowań i  

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mogielnica z 1999 r.” dla 

obszaru wsi: 

A – Stamirowice i Michałowice, B – Borowe. 

Opr. St. Dziura i A. Rybka Kielce, maj 2012 r.. 

Przedmiotowe opracowanie ekofizjograficzne sporządzono na podstawie Rozporządze-

nia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjogra-

ficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). 

c. Wykorzystano aktualny „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogielnica 

na lata 2009 – 2012, z uwzględnieniem lat 2013 – 2016/aktualizacja, Mogielnica, 2009. 

Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr XLX/297/2010 r. 

przyjmujący przedmiotowy „Program”. 

d. Do przedmiotowego „Programu” sporządzono „Prognozę oddziaływania na środowisko 

– projekt PPUH” BaSz Bartosz Szymusik, Końskie, 2010 r.. 

e. Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. U. Woj. Maz.). 
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f. Inne rozporządzenia i normatywy związane: 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), 

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

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

• Norma PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne, 1998, 

• Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, 

• Norma PN-74/B-04452 Badania polowe, 

• Norma PN-81/B-03020. Grunty budowane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

1.2. Metodyka prac zastosowana przy sporządzaniu prognozy 

a. Podstawowym czynnikiem metodycznym przy sporządzaniu prognozy było wykorzysta-

nie doświadczeń z procesu projektowania, uzgadniania i oceny zrealizowanych już przed-

sięwzięć w postaci elektrowni wiatrowych w Polsce: 

• Jako przykład stawia się farmę wiatrową czynną – składającą się z 6 egzemplarzy 

elektrowni wiatrowych (zał. V) na obszarze objętym: Konecko-Łopuszańskim Ob-

szarze Chronionego Krajobrazu; obszar użytkowany rolniczo na północnym zboczu 

wyniesienia morfologicznego, sąsiedztwo drogi krajowej 74 Kielce-Piotrków. 

• Rozpoczęta procedura oceny oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych 

w  gminie uzdrowiskowej Solec Zdrój, na znaczącym wyniesieniu morfologicznym 

zwanym Wałem Wójczo-Pińczowskim, strefie C ochrony uzdrowiskowej. 2011 r.. 

b. Przegląd znanych i licznych już farm wiatrowych w Polsce, z których są już doświadcze-

nia mogące posłużyć do rzetelnej oceny nowo projektowanych np.: 

• Kołobrzeg na granicy morza i linii brzegowej, 

• rej. m. Miedzierza pow. Końskie przy drodze krajowej nr 74 Kielce-Piotrków, 

• Wola Rafalska – Malawa pow. rzeszowski. 
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c. Liczne doświadczenia całych farm wiatrowych np. w krajach Unii Europejskiej; 

• Niemcy • Dania • na linii brzegowej i morza wzdłuż Morza Północnego, przy czym 

jest to trend wzrastający, 

• wzdłuż wybrzeża Adriatyku i Gór Dynarskich w Chorwacji, 

d. W Egipcie wzdłuż linii brzegowej Morza Czerwonego i pustyni; farmy liczą po 40 eg-

zemplarzy elektrowni wiatrowych zaopatrujących w energię elektryczną liczne komplek-

sy wczasowe w tym rejonie. 

Oceniając trend wzrastający w Polsce, co jest także efektem realizacji Dyrektywy 

Unijnej z 23.01.2008 r., aby wykorzystanie energii z OZE stanowiło: do 1020 r. – 15% ogółu 

produkowanej energii brutto i będzie musiało osiągnąć ok. 31 TWh. 

Aby to zrealizować powinny być jak najszybciej zrealizowane spójne przepisy i nor-

matywy, szczególnie w części dotyczącej zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na poszcze-

gólne komponenty środowiska, czy życia i zdrowia ludzi, które często w uzgodnieniach Sa-

nepidów wzajemnie się wykluczają; co przedstawia się w tekście opracowania. 

1.3. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia objętego projektem zmiany 
w „Studium” 

1.3.1. Zagospodarowanie terenów objętych projektowanym przedsię-
wzięciem 

a. Podstawowa część podłoża obszarów A i B są terenami rolnymi, otwartymi, które wy-

korzystuje się do upraw roślinnych sklasyfikowanych wysokościowo; dla oceny stanu 

szorstkości: 

• uprawy niskie – użytki zielone, okopowe, zboża, truskawki, zboża, 

• uprawy średnio niskie – sady niskopienne, 

• drzewostan średniowysoki i wysoki – drzewa z naturalnych nasadzeń, drzewostan 

istniejący. 

b. Wielkość szorstkości – związana z zagospodarowaniem podłoża terenu pod kątem 

upraw rolnych i naturalnego występowania, określa się na 2 – 3 w 5-cio stopniowej ska-

li; np. obszary kompleksów leśnych nie są terenami objęte przedsięwzięciem. 
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c. Obszary związane z zabudową zagrodową na obszarze A mają wyłącznie ograniczony 

zasięg wzdłuż drogi publicznej Stryków – Świdno; jest to typowa zabudowa rozproszo-

na leżąca poza promieniem wyznaczonym jako potencjalnego oddziaływania konkretnej 

elektrowni wiatrowej na obszarze – A (zał. II.1). Na obszarze – B brak jakiejkolwiek 

zabudowy, nawet typu rozproszonego (zał. II/2). 

d. Istotny wpływ na szorstkość terenu o charakterze zmiennym, ma okres wegetacyjny na 

obszarze makroregionu wzniesienia Południowopolskie (318.8): 

• okres o ustanej wegetacji roślin – utrata liści, orki na terenach upraw rolnych   oko-

powych i zbóż, zmniejszającej stopień szorstkości powierzchni terenu, 

• w okresie pełnej wegetacji roślinnej, zwiększenie stopnia szorstkości. 

1.3.2. Założenia techniczne objęte przedsięwzięciem w postaci elektrow-
ni wiatrowych 

Współczesne egzemplarze elektrowni wiatrowych prezentowanych na Rys. 1a i Rys. 

1b odznaczają się bezpiecznymi walorami użytkowania w zakresie technicz-

no-technologicznym np.: 

• prędkość załączania się śmigieł przy prędkości od 3 m/sek., 

• automatyka wyłączanie się EW w przypadku osiągnięcia prędkości wiatru przy 

58 m/sek., tzw. prędkości przetrwania, 

• automatyka załączania oraz wyłączania(EW) drogą radiową lub z komputero-

wym sterowaniem z użyciem modemu, 

• transformatory bezpieczne i zabezpieczone głównie przed dewastacją np. wnę-

kowe lub kontenerowe, 

• instalacja odgromowa i przeciwoblodzeniowa śmigieł/łopat pracujących w  

zmiennych warunkach atmosferycznych i temperaturowych z uwagi na wyso-

kość zawieszenia. 
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1.3.2.1. Obszar A – 9 szt. 

Planowane jest wykorzystanie w ramach przedsięwzięcia dwóch typów elektrowni 

wiatrowych (EW): 

a. typ A – o mocy znamionowej 2 MW; (II.1) 

• wysokość masztu z turbiną – 105 m, 

• wysokość masztu z turbiną i śmigłem – 150 m,    Rys. 1a 

• promień zataczania śmigła – 45 m,  

• śmigło trójłopatowe, 

• wysokość kręgu zataczania – 80 m ponad powierzchnię terenu i 150 m ponad górny 

krąg zataczania. 

1.3.2.2. Obszar B – 4 szt. 

b. typ B – o mocy znamionowej 3 MW; (II.2) 

• wysokość masztu z turbiną – 119 m, 

• wysokość masztu z turbiną i śmigłem – 175 m, 

• promień zataczania śmigła – 55 m,     Rys. 1b 

• śmigło trójłopatowe, 

• wysokość kręgu zataczania – 83 m ponad powierzchnię terenu i 175 m ponad górny 

krąg zataczania. 

1.3.3. Przydatność podłoża do instalacji elektrowni wiatrowych 

a. W czasie wizji terenowej (V.2012) nie stwierdzono: 

• śladów czy objawów czynników geodynamicznych w postaci np. powierzchnio-

wych ruchów masowych, zjawisk płytkiego krasu podpowierzchniowego, 

• śladów robót górniczych, czy płytkich miejsc poboru piasku – żwiru lub gliny. 
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b. Podłoże gruntowo – wodne kwalifikuje się do bezpośredniego sadowienia fundamentów 

wież – turbin wiatrowych o znacznej wysokości. 

c. Wody gruntowe nie będą stanowiły zagrożenia dla wykonawstwa robót fundamento-

wych, poza okresami opadów i infiltracji w podłoże, podścielonej glinami zwałowymi 

(max lipiec). 

d. Warunki gruntowo – wodne obrazuje mapa geologiczna w skali 1: 10 000 (zał. III) i  

przeglądowy przekrój geologiczny (zał. IV) – w poz. lit. 1.1.3.b.. 

1.3.4. Czynnik orograficzny 

Celem określenia mocy energii wiatrowej dla potrzeb elektrowni wiatrowych (EW) 

rozpoznano podstawowe czynniki mające wpływ na orografię. 

1.3.4.1. Edaficzny – naturalny przyrodniczy 

a. elementami hipsometrii powierzchni terenu, wyróżniającymi się wysokościowo wzglę-

dem terenów otaczających np. obszar A o rzędnych 140 – 150 m n.p.m., przeciętnie – 

145 m n.p.m., czy obszar B o rzędnych 130 – 149,5 m n.p.m., przeciętnie 139 m n.p.m.; 

b. tereny otaczające np. dolina rzeki Pilicy 124 – 122 m n.p.m., czy rz. Mogielanki 124 – 

121 m n.p.m. (na wysokości obszarów A i B), co stwarza deniwelację wysokościową 

rzędu min. 6 m do max 29 m; 

c. w celach poznawczych podaje się, że najwyższy punkt wysokościowy w gminie –  

180 m n.p.m., usytuowany jest we wsi Popowo, poza terenem przedsięwzięcia. 

1.3.4.2. Edaficzny – moc wiatru 

a. pomiary monitoringowe, wyrażające moc wiatrów przydatnej dla funkcjonowania elek-

trowni wiatrowych, wynoszą dla wysokości: 

• na 50 m – 5,51 m/sek., 

• na 70 m – 5,91 m/sek., 

• na 100 m – 6,5 do 6,6 m/sek.. 
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b. wg długoterminowych pomiarów – Anemos [dane z Internetu] na wys. 100 m podaje się 

prędkość – 6,47 m/sek., co koresponduje z wynikami osiągniętymi przez Inwestora, 

c. w rozdziale dot. energii wiatrów dla powiatu grójeckiego, w tym gminy Mogielnica, 

przedstawia się cytowany obszar jako przydatny dla rozwoju energii wiatrowej (poz. lit. 

1.1.3.c.). 

d. istotny z punktu widzenia czasokresu pracy elektrowni wiatrowych jest brak mocy wiatru 

w przypadku trwania tzw. ciszy atmosferycznej – zajmującej 25% przypadków pomiaro-

wych wg danych z IMGW w Nowym Mieście i Warce, 

e. kolejnym czynnikiem dotyczącym oceny energii wiatrowej jest tzw. prędkość: 

• wyłączenia turbiny – 28 m/sek., 

• prędkość przetrwania turbiny – 59 m/sek.. 
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1.4. Ustalenia i główne cele Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy 

Ustalenia i główne cele określone w „Studium” z 1999 r. (poz. lit. 1.1.3.a) dla obsza-

rów wsi – Stamirowice i Michałowice oraz obszaru wsi – Borowe położonych w granicach 

fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, 

Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż i Otalążka (zał. II.1 i II.2) były zakwalifikowane jako 

tereny intensywnej działalności związanej z uprawami rolniczymi w postaci np.: 

• uprawy okopowych i zbóż, 

• plantacje truskawek, krzewów, owoców miękkich, 

• sadownictwo, dobrze rozwinięte w ramach mega kompleksu zwanego „zagłębiem 

sadowniczym grójecko-wareckim”, 

• niewielkie zwarte zagajniki leśne (prywatne) są zlokalizowane pasami o przebiegu 

zbliżonym do południkowego o niewielkiej szerokości. 

Większe kompleksy leśne znajdują się poza granicami (np. Stryków) objętymi projek-

tem zmiany nr 1 „Studium z 1999 r.” dla obszaru – A wsi: Stamirowice i Michałowice oraz 

(np. Kaplin, Świdno) dla obszaru B – wieś Borowe. 

2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OB-
SZARU OBJĘTEGO ZMIAN Ą W STUDIUM 

2.1. Położenie fizyczno - geograficzne 

2.1.1. Podział fizyczno - geograficzny 

Gmina Mogielnica usytuowana jest w obrębie mezoregionu wg podziału J. Kondrac-

kiego Wysoczyzny Rawskiej (318.83), granicząc z mezoregionami: 

• od wschodu: Równina Warszawska (318.76) i Dolina Środkowej Wisły, 

• od południa: Doliną Białobrzeską (318.85), która kontynuuje się w Dolinę Dolnej 

Pilicy. 
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Cały region zalicza się do makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich 

(318.8). 

Genetycznie – obszar makroregionu ma związek ze zlodowaceniami: 

• południowopolskim – krakowskim, o czym świadczy ustalony wiertniczo poziom 

glin zwałowych – najniższy 27-78 m p.p.t., 

• środkowym, stadiał radomki, 

• najwyższym środkowopolski stadiał Warty. 

2.1.2. Rzeźba terenu 

Podstawa powierzchni terenu gminy jest wysoczyzną morenową płaską lub lekko fali-

stą o spadkach < 2%, lokalnie do 5% z nachyleniem w kierunku południowym i wschodnim. 

Wysokości względne wahają się od 5 – 10 m, a nachylenia zboczy 5 – 10%. 

O morfologii powierzchni terenu w gminie decydują dwa ciągi wzgórz morenowych – 

moren czołowych, tworzące równoleżnikowe ciągi morenowe; ciągi te wyznaczają linie po-

stojów recesyjnych lodowca stadiału Warty: 

• linia 1: Wólka Gostomska – Ługowice – Dziarnów – Borowe, 

• linia 1: Brzostowiec – Otalążka – Jastrzębin. 

W rzeźbie terenu wyraźnie zaznacza się krawędź doliny rz. Mogielanki o wysokości 

względnej 10 – 25 m o spadkach 5 – 10%, ale lokalnie aż 10 – 15%; krawędź rozcięta po-

przecznymi wąwozami. 

Znaczenie o charakterze regionalnym ma dolina rzeki Pilicy o kierunku W – E, odci-

nającą się wyraźną naturalną krawędzią erozyjną: 

• na odcinku Tomczyce – Michałowice rzędne krawędzi 142,5 – 142 m n.p.m., 

• rzędne dna doliny 123 – 124,5 m n.p.m., co daje na tym odcinku deniwelację ok. 

19  m. 

Dolina rzeki Mogielanki ma przebieg NNW – ESE. 
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Spadki dna kierunku N – S dochodzą do 3%, a W – E dochodzą do 4%. 

2.2. Budowa geologiczna 

2.2.1. Ogólny model budowy geologicznej regionu 

2.2.1.1. Obszar gminy na tle regionalnych jednostek geologicznych 

Podkenozoicznymi strukturami budującymi podłoże gminy Mogielnica są dwie duże 

jednostki (Rys. 2a) strukturalne: niecka warszawska i niecka lubelska, wchodzące w skład 

Synklinorium Brzeżnego. Niecki wypełniają osady kredy górnej i najniższego trzeciorzędu. 

Osie podłużne ww. jednostek mają kierunek NW – SE. Umowna granica pomiędzy 

nieckami przebiega wzdłuż uskoku: Nowe Miasto – Grójec NE na SW. 

Południowo-zachodnia część doliny Pilicy leży w Antyklinorium Środkowopolskim, 

zbudowanym z utworów jurajskich; dotyczy to praktycznie południowej – skrajnej granicy 

gminy. 

2.2.1.2. Czynnik lodowcowy i polodowcowy w kształtowaniu się Wysoczy-
ny Rawskiej 

• lekko pofalowana wysoczyzna polodowcowa z podłożem glin morenowych z pa-

górkami moren czołowych zlodowacenia Warty o charakterze ostańców erozyjnych 

(Tomczyce, Stryków), a nawet płatów wydmowych (Kaplin); wzniesienia polo-

dowcowe mogą osiągnąć aż 180 m (Popowice), 

• elementem brzeżnym w części południowym gminy jest Dolina Białobrzeska, która 

w okresie zlodowacenia stanowiła dolinę marginalną dla odpływu wód roztopo-

wych z topniejącego się lodowca stadiału Warty, co uformowało podłoże doliny na 

rzędnych 118 – 125 m n.p.m.. 
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2.2.2. Podłoże czwartorzędowe 

Podłoże gruntowe przykryte jest w całości przez kompleks osadów czwartorzędo-

wych, decydujących o warunkach podłoża do instalacji elektrowni wiatrowych; 

a. 3 poziomy glin zwałowych: 

• zlodowacenia krakowskiego, udokumentowane na głębokości 22 ÷ 78 m p.p.t., 

• środkowy – stadiału radomki, 

• najwyższy topograficznie – środkowo polskiego stadiału Warty, 

• łącznej miąższości 3 ÷ 27 m, 

b. piaszczyste osady wodnolodowcowe ze żwirkiem, jak również piaszczysto – żwirkowe 

osady międzymorenowe, piaszczystych tarasów akumulacyjnych w dolinach cieków, a  

fragmentarycznie powierzchniowe płaty piasków zwydmionych na glinach zwałowych 

(Kaplin). 

2.2.3. Ocena warunków gruntowo – wodnych objętych przedsięwzięciem 
w obszarze - A 

Szczegółowe rozpoznanie gruntowo – wodne podłoża gruntowego na podstawie bez-

pośrednich badań terenowych pozwala w sposób miarodajny określić warunki instalacji na 

tym terenie elektrowni wiatrowych; jest to istotny czynnik techniczny, oprócz czynnika oro-

graficznego (poz. lit. 1.1.3.c). 

2.2.3.1. Warunki gruntowe 

a. Kompleks gruntów sypkich: 

• reprezentowany jest jednorodny kompleks piaszczysty wykształcony w postaci pia-

sków średnich z ziarnami żwirków o zmiennej miąższości: 1,1 ÷ 7,1 m zalegają-

cych w  części przypowierzchniowej otworów nr: 3, 5 i 7, 

• piasków drobnych w otw. 7 o miąższości > 5 m, 

• poziom między glinowy piasków w otw. 1 i 4, nawodnionych. 
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b. Kompleks glin zwałowych w stanie twardoplastycznym lub półzwartym: 

• gliny żółtobrązowe, 

• gliny pylaste, 

• gliny piaszczyste, 

w stanie twardoplastycznym (tpl) i półzwartym (pzw) o łącznej miąższości ponad 8 m; 

w otw. 3 nie przewiercone do głębokości rozpoznania wiertniczego (8 m). 

Model budowy geologicznej przedstawiono na mapie geologicznej zał. nr IV.1 i IV.2. 

2.2.3.2. Warunki wodne 

Stwierdzono następujące objawy wód gruntowych: 

a. poziom wód gruntowych płytko zalegających w gruntach sypkich na granicy z glinami, 

stwarzającymi nieprzepuszczalne podłoże: są to okresowe sączenia 1.8, 3.7, 4.9 m p.p.t., 

b. stały poziom na większej głębokości: 

4.9 m (1), 6.2 m (3), 2.7 m (6) lub 2.8 m (7) 

c. poziom międzyglinowy – o zwierciadle lekko napiętym: 

2,1/1,4 m (4). 

Generalnie – z uwagi na profil litologiczny gruntów piaszczystych i gliniastych przez 

okres całego roku należy się liczyć ze stałym występowaniem różnych form wód gruntowych, 

co powoduje, że teren jest b. przyjazny dla gospodarki roślinnej, a szczególnie sadowniczej. 

2.2.4. Ocena warunków gruntowo – wodnych objętych przedsięwzięciem 
w obszarze - B 

Warunki gruntowo – wodne są zbliżone do obszaru A; są to warunki będące kontynu-

acją budowy geologicznej cytowanego obszaru, rozdzielone doliną rzeki Mogielanki o kie-

runku N – S, wpadającej w rej. Dębnowoli do rz. Pilicy o kierunku W – E. 
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2.3. Wody powierzchniowe 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i wyniesiony morfologicznie teren planowany 

pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze – A nie przewiduje się żadnego oddziały-

wania wód powierzchniowych: 

• rzeki Mogielanki odległej o 200 – 400 m, 

• rzeki Pilicy odległej 600 – 1 300 m, dodatkowo oddzielonej od terenu skarpą o wy-

sokości 15 – 25 m. 

Z analizy hydrologicznej oraz z wywiadu terenowego wynika, że elektrownie wiatro-

we nie są w żadnym momencie narażone na wylewy powodziowe obu cytowanych rzek. 

W tej sytuacji nie ma najmniejszego znaczenia stan fizyczno-chemiczny oraz bakterio-

logiczny wód powierzchniowych obu rzek w obszarze – B. 

2.4. Wody podziemne 

Obszar gminy, w tym teren przedsięwzięcia, należą pod względem hydrogeologicz-

nym: 

• do Niecki Mazowieckiej Q/Tr w obrębie zbiornika GZWP 215 „Subniecka War-

szawska”, 

• w strefie krawędziowej, Tr/Kredzie, 

• w antyklinorium środkowo-polskim Q/J – jurze. 

Niniejsze dane podaje się tylko w celach poznawczych, gdyż przedsięwzięcie nie wy-

maga budowy samodzielnego ujęcia wody podziemnej. 

Niezbędną ilość wody dla inwestycji zostanie dostarczona z miejskiej sieci wodocią-

gowej w fazie budowy i eksploatacji. 
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2.5. Klimat i powietrze atmosferyczne 

2.5.1. Klimat atmosferyczny 

2.5.1.1. Ogólna charakterystyka warunków klimatycznych w gminie 

W całym projektowanym przedsięwzięciu jest czynnikiem edaficznym, wynikającym 

z naturalnych warunków klimatycznych, w tym kształtujących moc energii wiatrowej. 

Gmina Mogielnica w 95% powierzchni usytuowana jest w Regionie łódz-

ko-wieluńskim w ramach podziału Polski na regiony klimatyczne (Rys. 2b). 

Północny – krańcowy fragment gminy na granicy z Belskiem Dużym, należy do Re-

gionu wielkopolsko-mazowieckiego (Rys. 2b). 

Klimat w tym rejonie należy do grupy umiarkowanie ciepłych, a kształtowany jest 

przez ścierające się masy suchego powietrza kontynentalnego i wilgotnego atlantyckiego. 

Efektem tego jest zmienność stanów pogody w ciągu roku i w okresach wieloletnich. 

Poza warunkami ogólnocyrkulacyjnymi klimat kształtowany jest przez lokalne czyn-

niki takie jak: ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna, pokrycie terenu, stopień 

zurbanizowania itp.. 

Korzystne warunki klimatyczne tego regionu sprzyjają rozwojowi rolnictwa - głównie 

sadownictwa. Termiczne lato w rejonie powiatu trwa 90 – 100 dni; rozpoczyna się w ostatniej 

dekadzie maja i kończy w pierwszym dniach września. Umiarkowanie długa zima trwa  

ok. 90 dni i zaczyna się pierwszej dekadzie grudnia. Okres wegetacyjny, tj. okres z temperatu-

rą > 5°C, trwa 170 – 180 dni. 

Średnia roczna temperatura powietrza w rejonie miasta i gminy Grójec wynosi ok. 

7,5°C. Najzimniejszym miesiącem jest luty, którego średnia temperatura wynosi ok. -3,3°C. 

Najcieplejszym natomiast lipiec ze średnią temperaturą 18,2°C. Liczba dni gorących, z tem-

peraturą > 25°C wynosi 35 – 40. Ok. 40 razy w roku występują również dni z przymrozkami, 

tj. z temperaturą < 0°C. 
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2.5.1.2. Wiatr 

• Energia wiatru – jest jednym z podstawowych czynników decydujących o mocy 

energii wiatrowej wytwarzających i produkujących energię elektryczną. 

Zgodnie z rozdz. „Energia wiatru” z Programu ochrony środowiska dla miast i gminy 

Mogielnica na lata 2009 – 2012 (poz. lit. 1.1.3.c) pt. „powiat grójecki, w tym gmina Mogiel-

nica jest korzystnym obszarem do rozwoju energii wiatrowej”. 

Produkcja energii elektrycznej oraz do napędu urządzeń technologicznych może się 

odbywać na 2/3 powierzchni gminy z uwagi na efektywną prędkość wiatru > 4 m/sek. na wy-

sokości 25 m od aktualnej powierzchni terenu. 

Wszystkie dane klimatyczne określono wg dwóch stacji meteorologicznych w bliskiej 

odległości: Nowe Miasto i Warce w tym dużych prędkości. 

a. Kierunki wiatrów: 

• wiatry zachodnie – 14,5%, 

• wiatry południowo-zachodnie – 12,4%, 

• wiatry północno-wschodnie – 4,9%, 

• wiatry północne – 6,3%. 

Kierunki wiatrów, a kierunek przebiegu Doliny Białobrzeskiej: 

najczęstsze: zachodnie: 14,5% 

 płd.-zach.: 12,4% 

główny przebieg Doliny: W – E  

 z odcinkami rzeki meandrującej o zmiennym przebiegu. 
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b. Siła wiatrów: 

• 4 m/s na wysokości 25 m p.p.t. (IMGiW); 

4 m/s było kiedyś przyjmowane w energetyce wiatrowej jako podstawowa prędkość 

efektywna wiatru jako prędkości załączenia; obecne elektrownie wiatrowe mają 

prędkość załączenia 2,5 – 3,0 m/s, 

Na podstawie pomiarów wykonanych przez potencjalnego inwestora wykonano w  

okresie 15.10.2011 – 17.05.2012 pomiary monitoringowe prędkości wiatrów: 

• na 50 m – 5,51 m/s, 

• na 70 m – 5,91 m/s, 

• na 100 m – 6,5-6,6 m/s. 

Wg długoterminowych pomiarów – Anemos (w Internecie) na wysokości 100 m 

podaje się prędkość 6,47 m/s. 

• > 10 m/s osiągają wiatry w przeciągu 16 – 18 dni w roku, 

najczęściej w styczniu i lutym, 

• > 15 m/s b. silne, osiągają wiatry w przeciągu 4 – 5 dni w roku; są to wiatry b. 

rzadkie, 

• cisze atmosferyczne zajmują 25% przypadków pomiarowych. 

W tej klasyfikacji siły wiatrów istotne są prędkości wg dostępnych danych: 

• wyłączenia turbiny – 28 m/s, 

• prędkość przetrwania turbiny – 59 m/s. 

2.5.1.3. Inne czynniki klimatyczne 

Czynnikami mogącymi mieć pośredni wpływ klimatyczny są m.in.: 

• opady atmosferyczne – 550 mm/rok, 

• ilość dni mroźnych 0°C – 46 dni/rok, 

• długość okresu wegetacyjnego – 170 – 180 dni/rok, co ma znaczenie dla stanu ro-

ślinności, a tym samym na stopień orografii i moc siły wiatru, 
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• zjawisko ciszy atmosferycznej – 25% przypadków, co się przekłada na brak mocy 

energii/wiatrowej 0 – 2,5 m/s tzw. prędkość jałowa. 

2.5.2. Powietrze atmosferyczne 

Badania przeprowadzone przez WIOŚ i WSSE dla potrzeb woj. mazowieckiego, w  

tym powiatu grójeckiego*, dla potrzeb klasyfikacji terenów pod względem czystości powie-

rza. 

a. Pod kątem klasyfikacji dla ochrony zdrowia ludzi zaliczano do IIIb. (SO2, CO2, CO) na-

tomiast stężenie pyłu PM10 i ozonu teren zaliczono do IO klasy czystości, tj. o najniższej 

jakości powietrza. 

b. Pod kątem ochrony roślin teren powiatu grójeckiego zaliczono do klasy IIIb z uwagi na 

średnioroczne zawartości NOx, SO2 – II klasa i O3 – I klasa. 

Całość pozwoliła zakwalifikować powiat grójecki – w tym gminę Mogielnica* - do klasy 

A, tj. do terenów, gdzie żaden z badanych składników: NOx, SO2, PM10, O3, CO, benzen 

i Pb nie przekroczył dopuszczalnego dla niego poziomu wg danych wieloletnich z lat 

1999 – 2007. 

2.6. Powierzchnia ziemi 

2.6.1. Ukształtowanie terenu 

2.6.1.1. Obszar – A wieś Stamirowice i Michałowice 

Teren objęty przedsięwzięciem, określony cyframi 1 ÷ 19 na mapie topograficznej 

zał.  II.1. charakteryzuje się rzędnymi, które można określić wg kierunków świata: 

• część północna (średnio): 140 m n.p.m., 

• część centralna (średnio): 145 – 150 m n.p.m., 

• część południowa (średnio): 145 – 148 m n.p.m., 

• w stosunku do podłoża doliny rz. Pilicy 123 – 124,5 m n.p.m.  
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daje to deniwelację: 

• minimum – 15 m, 

• maksimum – 25 m. 

Generalnie – ocenia się, że najwyższe wysokości terenu występują w części zachod-

niej na linii Staniowice – Stryków, a najwyższa wysokość 180 m n.p.m. we wsi Popowice 

(poza terenem badań). 

Spadki terenu wzdłuż linii na kierunkach: 

• N – S wynoszą: 1 ÷ 5%, 

• W – E wynoszą: < 1%. 

2.6.1.2. Obszar – B wieś Borowe 

Teren objęty przedsięwzięciem określony cyframi, 1 ÷ 14 na mapie topograficznej 

zał.  II.2 charakteryzuje się rzędnymi, które można określić wg kierunków świata: 

• część północna (średnio): 135 m n.p.m., 

• część centralna (średnio): 140 m n.p.m., lokalnie 149 m n.p.m., 

• część południowa (średnio): 134 m n.p.m., 

• w stosunku do podłoża Pilicy deniwelacja 10 – 20 m, rz. Mogielanki – 10 ÷ 15 m. 

Generalnie – ocenia się, że najwyższe wysokości terenu występują w części wschod-

niej działki (149 m n.p.m.), a najniższe w części zachodniej (125 m n.p.m.) w strefie krawędzi 

doliny rz. Mogielanki. 

2.6.2. Gleby 

Z uwagi na punktowy charakter sadowienia w podłożu gruntowym fundamentu pod 

maszt elektrowni wiatrowej, który zajmie ok. 10 x 10 m = 100 m2; szczegółowa lokalizacja 

nastąpi po badaniach lokalizacyjnych. 

Zajmowanie terenów z glebami podlegającymi ochronie, powinno być wykluczone w  

każdej fazie lokalizacji. 
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Stosunkowo niewielkie rozmiary powierzchni fundamentów mogą pozwolić na ich 

zlokalizowanie w obrębie gorszych klas glebowych. 

2.7. Zasoby surowcowe 

W zakresie wykorzystania lokalnych surowców mineralnych, ze względów technicz-

nych nie przewiduje się żadnego ich wykorzystania: 

• budowa fundamentów, wymaga betonu posiadającego aprobatę techniczną i będzie 

dostarczany z zewnętrznej wytwórni, 

• wszystkie elementy stalowe wieży, gondoli turbiny i łopat będą dostarczone z wy-

twórni oraz montowane na miejscu budowy. 

2.8. Środowisko przyrodnicze 

2.8.1. Szata roślinna 

2.8.1.1. Lasy 

Lasy w obrębie gminy są zakwalifikowane do IV Krainy Mazowiecko – Podlaskiej. 

Kompleks lasów w gminie zajmuje 8% powierzchni – rej. Brzostowiec (największy 

kompleks) – poza terenem przedsięwzięcia. 

Na terenie objętym przedsięwzięciem brak zwartych kompleksów leśnych. 

2.8.1.2. Użytki rolne 

Użytki rolne – 85% powierzchni gminy: 

a. grunty rolne – 52%, 

b. sady – 21%, będące największym potencjałem ekonomicznym gminy, 

c. łąki i pastwiska – 27%. 
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2.8.1.3. Obszar objęty przedsięwzięciem A i B 

Obszar A i B są objęte wykorzystaniem rolniczym na całej powierzchni. 

a. uprawy rolne – w tym truskawki, okopowe, zboża, 

b. krzewy owocowe – plantacje, 

c. podstawowe areały – sady niskopienne. 

2.8.1.4. Teren poza obszarami przedsięwzięcia A i B „Dolina rzeki Mogie-
lanki” 

Zgodnie z danymi zawartymi przy opracowaniu Ścieżki przyrodniczej dla „Doliny 

rzeki Mogielanki” Zespół przyrodniczo-krajobrazowy odznacza się bogatą florą: 

• rzadkie zbiorowiska leśne – olsy i łęgi, 

• środowiska podmokłych łąk, bagiennych terenów, starorzeczy itp., 

• chronione: storczyki krwisty i szerokolistny, czerwień błotna, czy wodne - grążele 

żółte, 

• rozpowszechnione: kosaciec żółty, ostrożeń łąkowy, rdest wężownik, wiązówka 

błotna, kuklik zwisły, krwawnik pospolity, 

• rzadkie – lokalne: wełnianka, goździk pyszny, podejżrzon rutolistny. 

Cytowane przykłady są wg dotychczasowego stanu badań (2010). 

Flora obszaru w żadnym przypadku nie będzie poddana negatywnemu oddziaływa-

niu elektrowni wiatrowych (EW): 

• w formie fizycznej np. najniższe położenie łopat (EW) w stosunku do miejsca 

usytuowania: 80 – 83 m ponad terenem, 

• w formie biofizycznego oddziaływania na rośliny. 
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2.8.1.5. Rezerwat przyrody „Tomczyce” 

Rezerwat przyrody „Tomczyce” usytuowany w południowej części gminy w sąsiedz-

twie wsi Stamirowice, ale poza granicami obszaru A – w odległości nie mniejszej niż 200 m. 

Uwagi odnośnie potencjalnego wpływu jak wyżej. 

2.8.1.6. Dolina rzeki Pilicy 

W trakcie prac inwentaryzacyjnych (*) opisano stanowiska ponad 600 gatunków roślin 

naczyniowych, występujących w 70 zespołach roślinnych. 

Wśród tych gatunków 27 podlega ścisłej, a 15 częściowej ochronie. 

Ochronie podlegają także siedliska m.in.: 

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphe-

ion Potamion, 

•  suche wrzosowiska, 

• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, 

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 

• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, 

• ciepłolubne dąbrowy. 
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2.8.2. Fauna 

2.8.2.1. Obszary objęte przedsięwzięciem 

Na terenie obszarów A i B nie były prowadzone badania specjalistyczne w zakresie 

inwentaryzacji fauny z uwagi, że są to tereny otwarte intensywnych upraw rolnych, szczegól-

nie w zakresie  gospodarki sadowniczej. 

Na takich obszarach intensywnej gospodarki rolnej, podlegający sezonowym agroza-

biegom i ochronnej chemizacji roślinnej, trudno o rozwój fauny podlegających jakimś for-

mom ochrony, poza szkodnikami ziemnymi. 

2.8.2.2. Obszar Doliny Mogielanki 

a. Ryby – w środowisku rzeki i stawów spotykane są ok. 22 gatunki ryb m.in.: płoć, okoń, 

karaś, lin i szczupak oraz rzadkie: miętus, leszcz, krąp, jazgarz, węgorz, różanka mające 

kontakt z rz. Pilicą do której wpływają; inne ryby np. pstrąg i karp to „uciekinierzy” ze 

stawów rybnych; 

b. Bezkręgowce: owady, pajęczaki, wije, stawonogi, mięczaki – odznaczają się generalnie 

skrytym trybem żerowania; 

• widoczne są latające (w określonych okresach) motyle: bielinki, rusałki i 2 gatunki 

zagrożone – czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek, ważki, szablak zwyczaj-

ny i krwisty; 

c. Ptaki w dolinie Mogielanki; z uwagi na poruszanie się w powietrzu i stąd możliwość ko-

lizji z elektrowniami wiatrowymi. 

Stwierdzono w dolinie Mogielanki reprezentację ok. 100 gatunków ptaków lęgowych; 

poza gatunkami gniazdującymi na tym terenie obserwuje się gatunki w okresach sezonowych 

migracji lub rzadko zalatujących, np. bielika, kanię czarną, rybołowa oraz orzechówkę. 

 

 

 



 30

1. Ptaki lęgowe 

Wyszczególniono gatunki Rz – rzadkie, L – liczny i R – rozpowszechniony wg wy-

szczególnionego wykazu: 

• Rz: Bocian biały, Błotniak stawowy, Jastrząb, Krogulec, Myszołów, Kuropatwa, 

Przepiórka, Wodnik, Derkacz, Puszczyk, Zimorodek, Dudek, Dzięcioł, Świergo-

tek, Wróbel, Słowik rdzawy, Kopciuszek, Paszkot, Wrona, Gil, itp., 

• L: Strzyżyk, Piecuszek, Łozówka, Bogatka, Szpak, Trznadel, 

• R: Łyska, Czajka, Samotnik, Sierpówka, Kukułka, Strumieniówka, Krętogłów, 

Skowronek, Świergotek, Pliszka żółta, Pokrzywnica, Rokitniczka, Trzcinniczek, 

Piegża, Świstunka leśna, Muchołówka szara, Ramuszek, Pełzacz ogrodowy, Gą-

siorek, Sroka, Kulczyk, Makolągwa, Dziwonia, Grubodziób. 

d. Ssaki w dolinie Mogielanki 

Stwierdzono na omawianym obszarze 35 gatunków ssaków; najbardziej narażonym na 

odziaływanie łopat elektrowni wiatrowej są jedyne ssaki latające – nietoperze. 

1. Nietoperze 

Nad Mogielanką stwierdzono 5 gatunków nietoperzy: nocek duży, nocek wąsaty, no-

cek rudy, mroczek późny i nocek brunatny; wszystkie gatunki nietoperzy podlegają ochronie 

ścisłej. 

2. Inne gatunki ssaków lądowych i ziemnowodnych 

• Ssaki: dzik, sarna, lis, kuna domowa, kuna leśna, tchórz, łasica; 

• Ssaki ziemnowodne: bóbr, wydra, piżmak; 

• Gryzonie: szczur, mysz zaroślowa i inne. 

3. Grupa ssaków ziemnych i ziemno-wodnych nie jest w żadnym stopniu narażona nawet na 

przypadkowe oddziaływanie elektrowni wiatrowych. 

e.  „Dolina rzeki Mogielanki” – podsumowanie  
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Sporządzono na podstawie materiałów faktograficznych z częścią graficzną dla ścieżki 

przyrodniczej „Dolina rzeki Mogielanki”. Z uwagi na specyfikę pracy łopat elektrowni wia-

trowych poruszających się na znacznych wysokościach ∼ 150 m najbardziej zagrożona będzie 

awifauna z zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

2.8.2.3. Dolina rzeki Pilicy 

a. owady: zidentyfikowano 51 gatunków motyli dziennych np. czerwończyk nieparek i mo-

draszek arion, 

b. płazy: 10 gatunków – połowa współcześnie notowanych w Polsce, 

c. gady: 5 gatunków np. jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec i żmija, 

d. ryby: 32 gatunki np. zagrożone wyginięciem: piekielnica, różanka, koza złotawa, piskorz 

oraz 4 gatunki minogów, 

e. ptaki: dotychczas opisano 212 gatunków ptaków, z czego 150 gatunków gniazdujących, 

w tym 100 gatunków zagrożonych wyginięciem, a z 11 gatunków z gniazdujących 

umieszczone są w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt; 

• przykładowe zagrożone wyginięciem: bąk, bączek, bocian czarny, bielik, orlik krzy-

kliwy, zielonka, sieweczka obrażona, batalion, kulik wielki, rybitwa białoczelna, pu-

chacz. 

Bogactwo awifauny lęgowej doliny Pilicy jest porównywalne do najlepiej zachowa-

nych dolin rzecznych w Polsce np. Baryczy, Biebrzy, Noteci czy Warty. 

f. ssaki:  

• ssaki latające – nietoperze, podlegające ochronnie ścisłej: nocek łydkowłosy, nocek 

duży, nocek Brandta, nocek rudy, borowiec wielki i gacek szary. 

• ssaki ziemno-wodne: bóbr, wydra, 

• ssaki ziemne: orzesznica, chomik, gronostaj, 

• okresowo – pojawiają się osobniki np. łoś. 
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2.9. Formy ochrony przyrody w gminie 

2.9.1. Obszarowe formy ochrony przyrody 

W aktualnym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogielnica na lata 

2009 – 2012 z uwzględnieniem 2013 – 2016 (aktualizacja). Mogielica 2009 r. zamieszczono 

niezbędne dane odnośnie aktualnych form ochrony przyrody w gminie, uzupełnione o bieżące 

dane z witryny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (gdos), gdzie uzyskano niezbędne 

dane uzupełniające. 

2.9.1.1. Obszary Natura 2000 z Dyrektywy Siedliskowej „Dolina Dolnej 
Pilicy” PLH 140016 

Obszar Natura 2000 PLH 140016 zajmuje powierzchnię 31 821,6 ha na długości 80 

km, szeroki na 1 – 1,5 km równoleżnikowo biegnący odcinek doliny Pilicy pomiędzy Ino-

włodzem, a Ostrówkiem-Mniszewem (ujście do Wisły) oraz dolina Drzewiczki. 

Istotną w sprawie jest wskazanie północnej graniczy obszaru, którą stanowi stroma 

skarpa, o wysokości względnej do 20 m, miejscami pokryta roślinnością kserotermiczną. 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki 

zwierząt: 

• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion; 

• 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, 

Calluno-Arctostaphylion); 

• 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae); 

• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion ela-

tioris); 

• 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Sche-

uchzerio-Caricetea); 
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• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Ti-

lio-Carpinetum); 

• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion); 

• 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum); 

• 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae); 

• 1337 Bór europejski (Castor fiber); 

• 1355 Wydra (Lutra lutra); 

• 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina); 

• 1096 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri); 

• 1130 Boleń (Aspius aspius); 

• 1134 Różanka (Rhodeus sericeus amarus); 

• 1145 Piskorz (Misgurnus fossilis); 

• 1146 Koza złotawa (Sabanejewia auratea); 

• 1149 Koza (Cobitis taenia); 

• 2503 Brzanka (Barbus peloponnesius); 

• 4056 Zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus); 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac (stan VI.2012). 

2.9.1.2. Obszar specjalnej ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 
140003 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące gatunki ptaków: 

• A 022 Bączek (Ixobrychus minutus); 
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• A 081 Błotniak stawowy (Cirucus aeruginosus); 

• A 119 Kropiatka (Porzana porzana); 

• A 122 Derkacz (Crex crex); 

• A 151 Batalion (Philomachus pugnax); 

• A 193 Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo); 

• A 195 Rybitwa białoczelna (Sternula albifrons); 

• A 197 Rybitwa czarna (Chlidonias niger); 

• A 215 Puchacz (Bubo bubo); 

• A 224 Lelek (Caprimulgus europaeus); 

• A 229 Zimorodek (Alcedo atthis); 

• A 272 Podróżniczek (Luscinia svecica); 

• A 055 Cyranka (Anas querquedula); 

• A 070 Nurogęś (Mergus merganser); 

• A 136 Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius); 

• A 137 Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula); 

• A 156 Rycyk (Limosa limosa); 

• A 162 Krwawodziób (Tringa totanus); 

• A 168 Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos); 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac (stan VI.2012 r.). 
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2.9.1.3. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewicz-
ki” 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki” posiada całkowitą 

powierzchnię 63 422 ha. Zinwentaryzowano na tym ternie stanowiska ponad 600 gatunków 

roślin naczyniowych, występujących w 70 zespołach roślinnych, w tym stanowiska roślin 

narażonych na wygniecie np.: wiśni karłowatej, storczyka krwistego, kruszczyka błotnego, 

cibory żółtej i wielosiła błękitnego. 

Ścisłą ochroną objęte są gatunki np.: widłak goździsty, goździk pyszny i piaskowy, sa-

sanka łąkowa, grzybień biały, pełnik europejski, rosiczka okrągłolistna, kosatka kielichowa, 

mącznica lekarska i kilka gatunków storczyków w tym mozaiki siedlisk roślinnych – w tym 

22 podlegających ochronie prawnej. 

Opisano – występowanie 212 gatunków ptaków, z czego 150 to ptaki gniazdujące; 

wśród ssaków latających 5 gatunków nietoperzy np.: nocek łydkowodny, nocek duży, nocek 

Brandta, nocek rudy, borowiec wielki i gacek szary. 

Inne ssaki: ziemne i ziemno-wodne, a nawet pojawiają się duże osobniki np. łosie. 

2.9.1.4. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Mogielanki” 

Szczegółowo opisano florę i faunę w poprzednim rozdziale 2.8.2.2 a-e z granicami za-

znaczonymi na zał. graf. II.1, II.2, IV.1 i IV.2, ustanowiony w 2002 r. na terenie Gminy i  

Miasta Mogielnica. 

2.9.1.5. Rezerwat przyrody „Tomczyce” 

Rezerwat przyrody „Tomczyce” rozciąga się na wysokim brzegu rzeki Pilicy na po-

wierzchni 57,99 ha (zał. I). 

Podstawą utworzenia/rezerwatu jest istniejący wspaniały starodrzew, naturalny bór so-

snowy z charakterystycznie ukształtowanym drzewostanem, z domieszką brzozy, dębu, lipy i  

modrzewia, z wyeksponowanymi naturalnymi a malowniczymi wąwozami, rozcinającymi 

skarpę do doliny Pilicy. 
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2.9.2. Indywidualne formy ochrony przyrody 

a. Pomniki przyrody – 9 szt. w gminie, 

b. 3 Pomniki przyrody – najbliższe granicy objętej przedsięwzięciem, w odległości nie 

bliższej niż 150 m: 

• jesion przykościelny w Michałowicach, 

• wiąz w m. Dziarnów, 

• lipa w m. Stryków. 

2.9.3. Obszar i obiekty proponowane do objęcia ochroną 

a. Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy  

Obszar usytuowany w znacznej odległości od granic objętych przedsięwzięciem: obszar 

A i B. 

b. „Wąwóz Stegny” – projektowany użytek ekologiczny o założeniach geomorfologicznych 

polodowcowej doliny wód roztopowych, o pięciu wyraźnie zaznaczonych rozgałęzie-

niach; strome zbocza częściowo odkryte, a częściowo zarośnięte bujną roślinnością. 

Miejsce żerowania motyli np. modraszka korydon; z ssaków spotykane są m.in.: lisa, kró-

lika, łasice z ptaków: słowika rdzawego. 

c. Zachowanie parków wiejskich. 

2.9.4. Obszary cenne ekologicznie 

• rejon Doliny Pilicy – znaczenie międzynarodowe, jako biocentra i strefy buforowe, 

• dolina Mogielanki i Dylówki – znaczenie regionalne, jako korytarze ekologiczne. 

2.9.5. Ocena ochrony form przyrody na obszarze A i B 

Z przedstawionej analizy aktualnych form ochrony przyrody wynika generalnie 

stwierdzenie, że żadne formy podlegające tej ochronie nie występują na terenie objętym 

przedsięwzięciem: obszar A – grunty wsi Stamirowice i Michałowice oraz obszar B – grunty 

wsi Borowe. 
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2.9.5.1. Istniejące formy ochrony przyrody 

• Najbliższy taki obszar w postaci rezerwatu przyrody „Tomczyce” usytuowany jest 

w sąsiedztwie wsi Stamirowice, leży poza granicami obszaru A – w odległości nie 

mniejszej niż 200 m. 

• Podobnie Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Mogielanki usytuowany pomiędzy 

obszarami A i B, ale nie graniczący bezpośrednio z obszarami przedsięwzięcia. 

• Pomnik przyrody w postaci lipy w rej. Strykowa, w odległości nie mniejszej niż 

150 m. 

• Brak również innych form ochrony przyrody np. przyrody nieożywionej. 

2.9.5.2. Obszary proponowane do objęcia ochroną 

Żaden z cytowanych obszarów nie jest usytuowany w granicach objętych przedsię-

wzięciem; odległość od granic w obszarach A i B przekracza 200 m. 

2.9.5.3. Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody 

a. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Mogielanki” rozgranicza obszar A od 

obszaru B, co ilustrują mapy topograficzne 1: 20 000 zał. nr II.1 i II.2. Granice obszaru A 

oznaczone cyframi 1 do 19 (zał. II.1) są odległe od przejętych granic zespołu od 200 do 

800 m; oddzielone drogą publiczną Dziarnów-Otalążka; linia nr 8 – 9 oznaczająca grani-

cę zmiany w „Studium ……” nie jest jednoznaczną granicą usytuowania i oddziaływania 

najbliższych elektrowni wiatrowych: 1 000 m – 1 400 m. 

• Obszar B – określony granicami (zał. II.2) i oznaczony cyframi od 1 do 14 jest odle-

gły nie mniej niż 200 m od granicy Zespołu na odcinku nr 7 ÷ 12; granica objęta 

zmianą w Studium nie jest jednoznaczna z odległością od konkretnych egzemplarzy 

elektrowni wiatrowych w części zachodniej – kontaktowej: 600 – 800 m. 

b. Obszar Natura 2000 Dolina Pilicy PLH 140016 – specjalistyczny obszar ochrony sie-

dlisk. 



 38

• Usytuowanie w dolinie Pilicy o rzędnych: 123 – 125 m n.p.m., skarpy: 131,5 – 137  

m n.p.m., 

• rzędna posadowienia w obszarze A najbliższej od skarpy elektrowni wiatrowej – 

145  m n.p.m., 

• deniwelacja wysokościowa pomiędzy płaszczyzną doliny, a dolnym położeniem 

płaszczyzny zataczania – 80 m od rzędnej terenu 145 m n.p.m. = 225 m n.p.m., 

• zatem odległość najbliższej elektrowni wiatrowej (EW) wynosi dla obszaru A: 600 m 

od granicy skarpy, będącej północną granicą ochronną doliny, 

• deniwelacja wysokościowa 225 m n.p.m. – 125 m n.p.m. = 100 m. 

Podobnie dla obszaru B, gdzie do doliny Pilicy wpływa rzeka Mogielanka. 

c. Obszar Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003 – obszar specjalnej ochrony ptaków. 

Nie ulega wątpliwości, że oddziaływanie elektrowni wiatrowych w konkretnych przy-

padkach awifauny i chiropterofauny wymagać będzie specjalistycznych badań miejsco-

wych, jak i tras ptasich przelotów – mających charakter sezonowy. 

Na dalszym etapie planowania przestrzennego niezbędne będzie uszczegółowienie do-

kumentów powiązanych z dokumentami planistycznymi w tym zakresie. 

2.9.5.4. Wstępna prognoza dla ograniczenia potencjalnego oddziaływania 
(EW) na awifaunę i chiropterofaunę obszarów 

a. Oznakowanie przeszkodowe ÷ optyczne: 

• nocne – światło przeszkodowe umieszczone na szczycie gondoli (stałe czerwone) jak 

dla wysokich kominów, masztów itp., 

• dzienne – zewnętrzne końce śmigieł/łopat maluje się w 5 pasów (np. fosforyzujące 3 

pomarańczowe i 2 białe) pokrywające 1/3 długości łopaty śmigła. 
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b. Oznakowanie przeszkodowe – akustyczne: 

• emitowanie systematyczne sygnałów dźwiękowych celem rodzaju oznakowania 

przeszkody powietrznej, ale dla ptaków przelotowych; ptaki lokalne jednak przy-

zwyczają się do takiego sygnału, 

c. Oznakowanie przeszkodowe optyczno – akustyczne przypominające funkcjonowanie 

latarni morskiej, 

d. W przypadku chiropterofauny problemem jest sposób odstraszania typu ultradźwiękowe-

go, aby przypominał przeszkodę w systemie echolokacji, którym posługuje się nietoperz 

w ciemnościach, np. nie narażonych fizycznie przy kontaktach z liniami wysokiego na-

pięcia. Prace takie są prowadzone na etapie eksperymentalnym.  

e. W przypadku awifauny sezonowo migrującej w postaci przelotów i odlotów, po dokład-

nym rozpoznaniu ich terminów, istnieje techniczna możliwość unieruchamiania w tym 

okresie pracy elektrowni wiatrowych, a system biernego oznakowania przeszkody, powi-

nien zmienić ich kierunek lub wysokość przelotu (np. przelot nad Górami Świętokrzy-

skimi). 

2.10. Krajobraz 

2.10.1. Charakterystyka aktualnego ukształtowania krajobrazu w obsza-
rze A i B 

W charakterze fragmentu gminy objętej przedsięwzięciem o cechach wysoczyzny mo-

renowej 140 – 149 m n.p.m., która jest zagospodarowana rolniczo z kilkoma elementami in-

frastrukturalnymi: 

• linią kolejową wąskotorową na odcinku St. Stryków-Otalążka, Stanowiąca frag-

ment kolejki wąskotorowej relacji Wilanów-Nowe Miasto długości 72 km i szero-

kości 100 cm; w 1994 r. kolej Grójecka została wpisana do rejestru zabytków 

(obecnie woj. mazowieckiego), 

• drogami publicznymi: Ślepowola-Michałowice, Stroków-Świdno-Michałowice, 

Borowe –Michałowice –Stamirowice – Tomczyce,  z drogą wojewódzką 728 Nowe 

Miasto – Mogielnica – Grójec, 
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• dwie linie elektroenergetyczne NN Tomczyce-Dziarnów-Mogielnica krzyżujące się 

z linią Ślepowola-Michałowice z transformatorem rej. Staniowice/Michałowice. 

2.10.2. Nowe elementy krajobrazowe 

Wprowadzenie elementu elektrowni wiatrowych o wysokości 105 m i 119 m wprowa-

dza nowe walory krajobrazowe na obszarach A i B. 

2.10.2.1. typ a. turbiny – 105 m, łącznie z łopatą – 150 m przy promieniu 
zataczania – 45 m; 

promień zataczania w pozycji górnej skrzydła osiąga 150 m ponad teren, a w pozycji 

dolnej 80 m ponad teren, 

• zakładając najniższe usytuowanie elektrowni (EW) na rzędnej 141 m n.p.m. to 

górne położenie zataczania osiągnie – 291 m n.p.m., a dolne – 221 m n.p.m.; 

• zakładając najwyższe usytuowanie elektrowni (EW) na rzędnej 150 m n.p.m., to 

górne położenie zataczania osiągnie – 300 m n.p.m., a dolne – 230 m n.p.m.. 

2.10.2.2. typ b. turbiny – 119 m, łącznie z łopatą – 175 m przy promieniu 
zataczania – 58 m; 

promień zataczania w pozycji górnej skrzydła osiąga 175 m ponad teren, a w pozycji 

dolnej 83 m ponad teren, 

• zakładając najniższe usytuowanie elektrowni (EW) na rzędnej 130 m n.p.m. to 

górne położenie zataczania osiągnie – 305 m n.p.m., a w dolnym położeniu – 213  

m n.p.m., 

• zakładając najwyższe usytuowanie elektrowni (EW) w terenie na rzędnej  

139 m n.p.m., to górne położenie zataczania osiągnie – 314 m n.p.m., a w dolnym 

położeniu – 222 m n.p.m.. 

Przykładowy wygląd takiej farmy elektrowni wiatrowych na wyniesieniu morfolo-

gicznym – obszarze użytkowanym rolniczo, a jednocześnie objętej Konecko-Łopuszańskim 

Obszarem Chronionego Krajobrazu zamieszczono w zał. graf. V.. 
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Prognostyczne wpisanie się elektrowni wiatrowych w rolniczy krajobraz obszaru np. 

A zamieszczono graficznie na Rys. 3. 

Obiekty typu elektrownie wiatrowe – łącznie 9 szt., będą nowym elementem w krajo-

brazie rolniczym gminy, co wymaga czasu na proponowane zmiany, ale założenia „Programu 

(2009 – 2012)” przewidują rozwój odnawialnych źródeł energii w tym wykorzystaniu energii 

wiatru (poz. lit. 1.1.3.c): 

• do produkcji energii elektrycznej, 

• do napędu urządzeń technologicznych. 

2.11. Ocena środowiska kulturowego 

2.11.1. Aktualna struktura funkcjonalno – przestrzenna terenów obję-
tych planowanym przedsięwzięciem 

2.11.1.1. Obszar – A i B ogólnie 

Obszar – A i B zawarte w przedsięwzięciu, nie są objęte strukturą funkcjonal-

no-przestrzenną w formie zabudowy zwartej; struktura zabudowy kolonijnej – o charakterze 

rozproszonym jest wyłącznie ograniczona wzdłuż drogi Stryków – Świdno; w obszarze B 

brak jakichkolwiek form zabudowy mieszkaniowej. 

2.11.1.2. Obszar A 

a. Fragmenty zabudowy zagrodowej – rozproszonej, usytuowane są tylko wycinkowo 

wzdłuż drogi publicznej Stryków-Świdno, jednak położonej poza okręgami wyznaczają-

cymi określone formy potencjalnego oddziaływania elektrowni wiatrowej (EW). 

b. Podstawową część obszaru zajmują tereny otwarte użytkowane rolniczo. 

c. Jedynym obiektem podlegającym rejestracji konserwatorskiej od 1994 jest kolejka wą-

skotorowa Wilanów-Nowe Miasto (72 km), obecnie nieczynna na odcinku Stry-

ków-Otalążka. 
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2.11.1.3. Obszar B 

W obrębie obszaru bark jakichkolwiek form zabudowy typu mieszkaniowego; domi-

nują rolnicze formy upraw w tym sady. 

2.11.2. Zasoby środowiska kulturowego w strukturze przestrzennej gmi-
ny 

Obszar objęty przedsięwzięciem (zał. nr I i II) jest położony całkowicie poza terenami 

zabudowy miejskiej Mogielnicy, a także poza zabudową mieszkaniową wielorodzinną i  tere-

nami zabudowy zagrodowej miejscowości: 

Tomczyce, Staniowice, Michałowice, Świdno, Otalążka, Stryków i Ślepowola. 

Brak obiektów o walorach zabytkowych, będących w dokumentacji konserwatorskiej, 

dworów wiejskich z parkami – będących w perspektywie celem ochrony środowiska przyrod-

niczego – parki z roślinnością i kulturowego – dworek z zabudowaniami gospodarczymi. 

3. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 
PRZY BRAKU REALIZACJI USTALE Ń STUDIUM 

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica, realizuje uchwałę Nr XV/67/2011 Rady Miej-

skiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica dla obszarów wsi: STAMIROWI-

CE I MICHAŁOWICE oraz obszaru wsi: BOROWE. 

Zakres dotyczy fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów, 

Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Otaląż, Stryków i Otalążka. 

Przedmiotowa zmiana studium polega na określeniu odnośnie możliwości i zasad lo-

kalizacji elektrowni wiatrowych na wskazanych obszarach: A – wsi Stamirowice i Michało-

wice oraz B – Borowe. 

Z uwagi na aktualne i perspektywiczne wykorzystanie otwartych terenów rolniczych 

gminy, szczególnie w specjalności sadowniczej, stan użytkowania terenu w specjalności rol-

niczej pozostanie bez zmian podobnie jak stan w wykorzystaniu środowiska naturalnego w  

gminie. 
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Natomiast nie podjęcie wprowadzania ustaleń odnośnie możliwości i zasad lokalizacji 

elektrowni wiatrowych na wskazanych terenach, będzie zaniechaniem realizacji uchwały Nr 

XV/67/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 2011 r.. 

4. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Aktualne problemy ochrony środowiska w gminie Mogielnica określono w znoweli-

zowanym Programie środowiska na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 przy-

jęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy 29 stycznia 2010 r. (poz. lit. 1.1.3.c). 

Problematyka środowiskowa obszaru przedsięwzięcia posiada aktualne problemy w  

postaci: 

• w zakresie zanieczyszczenia powietrza z emisji spalin oraz pyłu podnoszonego z  

lokalnych dróg oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 728 Końskie-Nowe Mia-

sto-Grójec; wg badań dla powiatu grójeckiego pod kątem ochrony zdrowia ludzi 

zaliczono do kl. IIIb (SO2, CO2, Co), natomiast stężenie pyłu PM10 i ozonu zali-

czono do IO klasy czystości, tj. najniższej jakości powietrza; 

• problemy typowo rolnicze związane z agrozabiegami, a w szczególności z opry-

skami: roślinności, okopowych, zbóż, plantacji krzewów i sadów – wielokrotnych 

w sezonie wegetacji roślin; pod kątem ochrony roślin teren zaliczono do klasy IIIb 

z uwagi na średnioroczne zawartości NOx, SO2 – II kl. i O3 – I klasa. 

• całość pozwoliła zakwalifikować cały powiat grójecki – w tym gminę Mogielnica 

– do klasy A, gdzie żaden z badanych składników nie przekroczył dopuszczalnego 

poziomu. 
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5. SKUTKI DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJ ĄCE Z REALIZACJI 
USTALEŃ STUDIUM 

5.1. Wpływ na wody powierzchniowe 

Przedsięwzięcie w żadnym przypadku nie wpłynie negatywnie na stan jakości aktual-

nego wód powierzchniowych najbliższych cieków:  

• Mogielanki-rozdzielającej dwa obszary usytuowania elektrowni wiatrowych A i  

B, 

• Pilicy – oddzielonej wysoką skarpą doliny rzeki od cytowanych obszarów A i B. 

Powyższa ocena dotyczy: 

• stanu ekologicznego naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych, określo-

nych wskaźnikami biologicznymi, fizykochemicznymi i hydromorfologicznymi 

(JCWP); 

• potencjał ekologiczny-sztucznych i silnie zmienionych JCWP. 

Obiekt typu elektrownia wiatrowa (EW) nie posiada w swej konstrukcji czynników, 

które mogły by spowodować zagrożenie lub zanieczyszczenie istniejących cieków, z którymi 

także nie ma bezpośredniego kontaktu. 

Jednym z elementów technologicznych odbioru prądu, wytworzonego przez EW jest 

transformator, dysponujący czynnikiem płynnym w postaci oleju transformatorowego – ok. 

50 l; transformator jest zabezpieczony fabrycznie wanną podzbiornikową, która uniemożliwia 

wyciek płynu bezpośrednio w podłoże gruntowe. 

5.2. Wpływ na wody podziemne 

Przedsięwzięcie-o charakterystyce technicznej i technologicznej (EW) w żadnej fazie 

budowy „eksploatacji, czy potencjalnej likwidacji nie wpłynie na wody podziemne zbiornika 

GZWP 215 „Subniecka Warszawska” na granicy utworów trzeciorzędowych-Tr i kredy gór-

nej-Kg. 

Samo przedsięwzięcie nie wymaga budowy osobnego ujęcia wody podziemnej; cał-

kowicie wystarczające jest zapatrzenie w wodę z sieci wiejskiej gminy. 
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W przypadku medium niezbędnego w funkcjonowaniu transformato-

ra/transformatorów w postaci oleju transformatorowego to zabezpiecza podłoże/wody wanna 

podtransformatorowa - instalowana fabrycznie; zabezpiecza to środowisko w każdym przy-

padku: awarii, wypadków losowych czy dewastacji. 

5.3. Wpływ na klimat 

Klimat atmosferyczny jest czynnikiem edaficznym, wynikającym z naturalnych wa-

runków klimatycznych, w tym kształtujących moc energii wiatrowej. 

Czynnik naturalny kształtuje np. położenie: 

• w regionie klimatycznym Polski: Regionie łódzko-wieluńskim (Rys. nr 2b), 

• warunki ogólnocyrkulacyjne w klimacie umiarkowanym, gdzie sezonowo ścierają 

się fronty atlantycki (morski) z kontynentalnym, 

• czynniki lokalne takie jak: ukształtowanie powierzchni terenu, wysokość bez-

względna m n.p.m., pokrycie terenu czy stopień zurbanizowania obszaru. 

Przedsięwzięcie w postaci instalacji elektrowni wiatrowych nie będzie miało 

wpływu na czynnik klimatyczny obszaru. 

5.4. Powierzchnia ziemi 

5.4.1. Wpływ na ukształtowanie terenu 

Naturalna powierzchnia terenu na obszarach: 

• A – wieś Stamirowice i Michałowice to 140 ÷ 150 m n.p.m., 

• B – wieś Borowe to 135 ÷ 149 m n.p.m.. 

Generalne spadki terenu mieszczą się w granicach 1 ÷ 5%. 

W stosunku do np. doliny Pilicy naturalna deniwelacja mieści się w granicach  

15 ÷ 25 m; obszar A i B oddzielony wyraźną skarpą morfologiczną, elementem erozji polo-

dowcowej na granicy wysoczyzny polodowcowej a doliny rzeki Pilicy; czy Mogielanki. 
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Warunki posadowienia (EW)w podłożu gruntowym obszarów A i B zakładają, że fun-

damenty będą posadowione zgodnie z powierzchnią morfologiczną terenu aktualnego jw..  

Zakładana powierzchnia fundamentów ∼ 100 m2 pod każdą (EW) musi być oczywi-

ście spoziomowana, ale nie spowoduje to istotnego przewyższenia terenu naturalnego (oprócz 

oczywiście wież wiatraków) 

Nie będzie wpływu na naturalne ukształtowanie terenu obszarów A i B. 

5.4.2. Wpływ na gleby 

Z uwagi na punktowy charakter lokalizowania obiektów typu elektrownia wiatrowa 

(EW) istnieje możliwość: 

• indywidualnego lokalizowania fundamentów elektrowni ok. 10 x 10 m ~ 100 m2 

z  zachowaniem odległości bezpiecznej od obiektów zabudowy zagrodowej, czy 

wzajemnej odległości pomiędzy elektrowniami wiatrowymi (EW) zał. II.1 – II.2. 

• lokalizowanie obiektów można korygować w zależności od klasy gleb, eliminując 

gleby chronione prawnie, 

• ważnym elementem jest lokalizowanie w warunkach nośnego podłoża gruntowo – 

wodnego. 

W podsumowaniu można przyjąć, że istnieje możliwość ochrony gleb podlegających 

ochronie, przez odpowiednie usytuowanie, poszczególnych fundamentów zagłębionych w  

podłoże grantowe. 

5.5. Wpływ na zasoby naturalne 

Charakter techniczny i technologiczny przedsięwzięcia wymaga odpowiednich mate-

riałów budowalnych i konstrukcyjnych. 

W związku z powyższym z lokalnych zasobów naturalnych – w tym surowców mine-

ralnych, przedsięwzięcie nie będzie korzystać; wpływu na zasoby naturalne nie przewiduje się 

w każdej fazie: budowy, eksploatacji czy potencjalnej likwidacji. 
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5.6. Wpływ na środowisko przyrodnicze 

W zakres określający wpływ na środowisko przyrodnicze obszarów: A wsi – Tamiro-

wice i Michałowice oraz B – wieś – Borowe uwzględniono stan środowiska przyrodniczego 

obszarów objętych przedsięwzięciem. 

5.6.1. Szata roślinna 

Szata roślinna obszarów A i B związana jest integralnie z rolniczym intensywnym 

użytkowaniem terenu w postaci: 

• uprawy okopowych, zbóż i plantacji truskawek, 

• plantacje krzewów owoców miękkich, 

• plantacje sadownicze na znacznych obszarach objętych przedsięwzięciem, 

• niewielkie wąskie działki zajmowane przez lasy prywatne o specyficznym prze-

biegu południkowym, 

• mikrofragmenty powierzchni zajmowane przez zagajniki krzewów i drzew z tzw. 

naturalnych nasadzeń (samosiejki), 

• fragmenty pól czasowo wyłączonych z produkcji rolnej, aż do podjęcia kolejnego 

użytkowania zgodnie z zasadami dopłat bezpośrednich UE. 

5.6.2. Flora 

Na obszarach objętych przedsięwzięciem, brak zidentyfikowanych gatunków flory, 

czy skupisk siedliskowych cennych florystycznie. Obszary są bardzo intensywnie od lat użyt-

kowne rolniczo ze stosowaniem agrozabiegów – nawożenie oraz intensywnie stosowane 

opryski sadów – generalnie chemizacja rolnictwa. 

5.6.3. Fauna 

Podobnie jak w przypadku okazów florystycznych, na obszarach A i B spotyka się 

faunę przechodnią, jedynie doraźnie żerującą lub poszukującą pożywienia wśród np. drob-

nych gryzoni, będących szkodnikami dla upraw rolnych. 
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5.7. Wpływ na obszary chronione na podstawie ustawy z 16 kwietnia 
2004  r. 

Zgodnie z aktualnym „Programem ochrony środowiska na lata 2009 – 2012 z  

uwzględnieniem lat 2013 – 2016 dla obszaru A – wsie Stamirowice i Michałowice oraz ob-

szaru B – Borowe, • uzupełnione o aktualne dane przyrodnicze (VI.2012 r.) z witryny interne-

towej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, szczególnie dla np. specjalne-

go obszaru ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003 i specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016 rozważono następujące ele-

menty przyrody chronionej: 

5.7.1. Wpływ na pomniki przyrody 

W gminie Mogielnica zarejestrowanych jest aktualnie 9 pomników przyrody ożywio-

nej, w tym w cytowanym rejonie (ale nie bezpośrednio) 3 pomniki: 

• jesion przykościelny w Michałowicach, 

• wiąz w m. Dziarnów, 

• lipa w m. Stryków. 

Z uwagi na charakter techniczny elektrowni wiatrowych nie przewiduje się wpływu na 

cytowane 3 pomniki przyrody ożywionej w rejonie obszarów A i B, ale nie w granicach obję-

tych przedsięwzięciem. 

5.7.2. Wpływ na użytki ekologiczne 

W cytowanym „Programie ……” w rejonie obszarów A i B nie wykazano żadnych re-

jonów uznanych za użytki ekologiczne. 

5.7.3. Wpływ na zróżnicowane formy ochrony przyrody 

Wzmiankowane formy nie leżą w granicach obszarów A i B objętych przedsięwzię-

ciem; jednak z uwagi na sąsiedztwo takich obszarów podlegających ochronie dokonano oceny 

wpływu z uwzględnieniem charakteru przedsięwzięcia. 
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5.7.3.1. Flora 

a. Obszar Natura 2000 z Dyrektywy Siedliskowej pn. „Dolina Dolnej Pilicy” PLH 140016. 

odznacza się bogactwem i zróżnicowaniem przyrodniczym; zinwentaryzowano np. 600 

gatunków roślin naczyniowych występujących w 70 zespołach w tym: 27 gatunków pod-

legających ochronie ścisłej, a 15 częściowej ochronie; szczegóły w rozdz. 2.8.. 

Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i odległość od obszarów A i B nie będzie mia-

ło wpływu na stan flory na tym obszarze PLH 140016. 

Ochronie podlegają także siedliska naturalne w postaci (szczegóły w rozdz. 2.9.1.1): 

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki, 

• suche wrzosowiska • ciepłolubne i śródlądowe murawy napiaskowe • zmienno wil-

gotne łąki trzęślicowe • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie • tor-

fowiska przejściowe i trzęsawiska • grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny • 

łęgi wierzbowe • łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe • ciepłolubne dąbrowe. 

Funkcjonowanie elektrowni wiatrowych nie będzie miało wpływu na florę i siedliska 

naturalne objęte ochroną w obszarze Natura 2000 PLH 140016. 

b. Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki” o powierzchni 

63 422 ha; 

flora obszaru z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie będzie zagrożona i poddana nega-

tywnemu wpływowi przyrodniczemu. 

c. Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Mogielanki, cenny przyrodniczo, a usytuowany 

pomiędzy obszarami A i B, ale nie graniczący z nimi bezpośrednio; 

świat roślin – w postaci rzadkich zbiorowisk leśnych olsy i łęgi oraz związane z nimi 

specyficzne gatunki roślin (przy braku zakończenia aktualnych badań specjalistycznych 

flory). 
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5.7.3.2. Fauna 

Rozpatrzono potencjalny wpływ elektrowni wiatrowych (EW) na faunę obszarów A i  

B oraz przyległych terenów podlegających ochronie z uwzględnieniem: 

• fizycznego – bezpośredniego wpływu z uwzględnieniem najniższego położenia 

łopat ponad terenem (80 – 83 m), 

• biofizycznego wpływu na organizmy faunistyczne. 

W wyniku dokonania oceny wpływu na faunę podzielono ją z uwzględnieniem cyto-

wanego fizycznego i biofizycznego wpływu EW: 

1. Brak potencjalnego wpływu: 

a. ryby, 

b. bezkręgowce: owady, pajęczaki, wije, stawonogi, mięczaki, 

c. płazy i gady: lądowe i ziemne, ziemnowodne, 

d. ssaki: lądowe i ziemnowodne. 

2. Potencjalny wpływ wynika z charakteru poruszania się ponad powierzchnią tere-

nu – w powietrzu: 

a. ptaki: 

• w dolinie Mogielanki reprezentowane są przez blisko 100 gatunków lę-

gowych, spotykanych w okresach migracji lub rzadko zalatujących, 

• w dolinie Pilicy zarejestrowano 212 gatunków ptaków, z czego ponad 

150 to ptaki gniazdujące w tym 11 gatunków umieszczonych w Polskiej 

Księdze Zwierząt oraz 100 gatunków zagrożonych wyginięciem; bogac-

two awifauny lęgowej dolny Pilicy jest porównywalne z najlepszymi 

środowiskowymi dolinami np. rz. Biebrzy czy Baryczy. 

b. ssaki latające – nietoperze, podlegające ścisłej ochronie gatunkowej, posiada-

jące zdolność echolokacji: 
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• w dolinie Mogielanki znanych jest 5 gatunków nietoperzy – ssaków 

owadożernych, 

• w dolinie Pilicy – znanych jest także 5 gatunków nietoperzy ssaków 

owadożernych. 

c. Ocena wędrownych ptaków. 

Problemem wędrówek ptaków ma zasadnicze znaczenie koegzystencji funk-

cjonowania elektrowni wiatrowych z wędrówkami ptaków z uwagi na działa-

nie łopat elektrowni wiatrowych w zasięgu kręgów zataczania: promień 56 m, 

o wysokości zawieszenia ok. 80 m nad ziemią i do 175 m w powietrzu. 

Z materiałów źródłowych pt. „Przeloty i zimowanie ptaków na Dolnej Pilicy” 

Sławomira Chmielewskiego z lat 1983 – 1987 i inne z lat 1984 – 1993 z kar-

toteki faunistycznej Radomsko – Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego 

ustalono cyt. „Dolina dolnej Pilicy leży poza tradycyjnymi szlakami wędró-

wek ptaków. Część obserwowanych ptaków lecących szerokim frontem przez 

Polskę przecinała dolinę tej rzeki, przed dalszą migracją. Zebrane w poz. 

Tom 2. Zeszyt 2. 1997 r. p. Kulon. 

Wymaga to jednak bardziej szczegółowych obserwacji przelotów w trakcie 

sezonowych przelotów i odlotów, aby w tym czasokresie np. wyłączać pracę 

elektrowni wiatrowych a w pozostałych okresach stosować instalacje odstra-

szające np. optyczne czy akustyczne lub łącznie. 

d. Ocena wędrówek nietoperzy. 

Rejestrowane gatunki nietoperzy mają lokalne miejsca lęgowe i kryjówki 

dzienne i zimowe w postaci naturalnych: dziuple drzew, jaskinie jak i zbudo-

wane przez człowieka np. strychy, piwnice, studnie, opuszczone ziemianki 

czy bunkry. 

Generalnie – nietoperze przemieszczają się w środowisku ukształtowanym 

przez przebieg dolin rzecznych, gdzie występuje ich główny pokarm – są 

owadożerne, a system echolokacji pozwala im np. w nocy omijać przeszkody 

i żerować. 
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Zasięg terytorialny żerowisk i lęgowisk nietoperzy wymaga specjalistycznych 

rocznych badań monitoringowych – w tym nocnych, aby ocenić zasięg teryto-

rialny żerowisk i lęgowisk nietoperzy. 

W zakresie usytuowania legowisk można ocenić, że ich nie ma na terenach 

intensywnie użytkowanych rolniczo w tym sadowniczo, gdzie intensywnie 

używany jest sprzęt mechaniczny oraz stosuje się nawożenie i opryski agro-

chemiczne. 

5.8. Wpływ na krajobraz 

5.8.1. Aspekt prawny określania wpływu na krajobraz 

Aktualny krajobraz terenu (A i B) jest związany z otwartymi terenami użytkowanymi 

rolniczo, położonymi na wyniesieniu morfogenetycznym pochodzenia polodowcowego o  

rzędnych 134 – 150 m n.p.m., o znacznej deniwelacji powierzchni hipsometrycznej w stosun-

ku do przyległych dolin: 

• rzeki Mogielanki – 10 ÷ 25 m, 

• rzeki Pilicy – 19 ÷ 25 m. 

Obszary A i B objęte projektowanym przedsięwzięciem są położone poza granicami 

objętymi: 

• Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Doliny rzeki Mogielanki”, rozdzielają-

cej obszary A i B, 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny rzeki Pilicy i Drzewicki” o powierzchni 

całkowitej 63 422 ha, 

• Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dolina Pilicy PLB 140003, 

• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolna Dolnej Pilicy PLH 140016. 

Problem „krajobrazowy” rozwiązuje aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco/oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), które w § 3 ust. 1 poz. 6 zezwala na instalację wykorzystujących 
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do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 5 

(czyli mniejszych niż 100 MW): 

a. lokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w  

art. 6 ust. 1 pkt. 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

b. o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m. 

Zgodnie z wymową cytowanego rozporządzenia, dopuszcza się lokalizowanie elektrowni 

wiatrowych o łącznej mocy nominalnej mniejszej niż 100 MW na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.. 

• W dopuszczeniu do lokowania i instalacji elektrowni wiatrowych (EW) jest jedno-

znaczne przyzwolenie lokalizacyjne na obszarach objętych ochroną, tym bardziej nie 

objętych formami ochrony – jak obszar A i B. 

• W cytowanym akcie prawnym nie dokonuje się kategoryzacji obszarów pod wzglę-

dem oceniającym walory krajobrazowe. 

• Uwzględniając przydatność terenów pod względem uzyskania mocy energii wiatro-

wej to statystycznie są to najbardziej wyniesione hipsometrycznie tereny – w stosun-

ku do terenów otaczających. 

Zasada ta może się sprawdzić na przeważającej części kraju, ale w części dolinnych 

sprawdza się na linii brzegowej i morza np. Bałtyckiego, Północnego czy Czerwone-

go (cytowanych z rozdz. tekstu), co ma związek z korzystnymi warunkami orogra-

ficznymi. 

• Uwzględniając zobowiązania Polski przyjęte w dn. 23.01.2008 Dyrektywie Unii Eu-

ropejskiej odnośnie promocji wykorzystania energii uzyskiwanej ze źródeł OZE – do 

2020 r. to 15% energii brutto wytwarzanej w Polsce z różnych źródeł wytwarzania. 

Ocenia się że ok. 31 TWh będzie wytwarzana ze źródeł OZE w tym większość z  

elektrowni wiatrowych. 

• Spełnienie tych warunków wymagać będzie innego podejścia „krajobrazowego” w  

stosunku do wniesień hipsometrycznych; przecież tereny dolinne obejmują np. kory-
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tarze ekologiczne, czy wentylacyjne korytarze dolinne w których potencjalne lokali-

zacje elektrowni wiatrowych stanowią „barierę przegrodową”. 

• Można prognozować, że czynnik „krajobrazowy” wymaga innego rozważania niż 

tradycyjna „ochrona krajobrazu Naturalnego”, co przedstawiono prognostycznie na 

Rys. 3. 

5.9. Wpływ na zabytki i obiekty o wartościach kulturowych 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia w fazie budowy, eksploatacji, czy potencjalnej li-

kwidacji w obszarze: 

A – wieś Stamirowice i Tomczyce, 

B – Borowe. 

W obrębie cytowanych obszarów brak zabytków i obiektów o wartościach kulturo-

wych; zatem przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na cytowane wartości lokalne, jak  

i w obrębie miasta. 

5.10. Wpływ na warunki i jako ść życia mieszkańców 

5.10.1. Wpływ na miejsca zamieszkania mieszkańców 

Zgodnie z granicami obejmującymi projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Gminy Mogielnicy dotyczącymi obszarów: A – wsi Stamirowice i Micha-

łowice (zał. II.1) oraz obszaru B – wieś Borowe (zał. II.2) generalnie wyeliminowano wszel-

kie tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej, a także wiejskiej zabudowy zagrodowej. Pozo-

stały nieliczne zagospodarowania wzdłuż drogi publicznej Stryków-Świdno leżące poza gra-

nicą bezpośredniego odziaływania poszczególnego egzemplarza elektrowni wiatrowej. 

Na tym etapie projektowanej zmiany studium istnieje możliwość uwzględnienia 

wszelkich lokalizacji elektrowni wiatrowych w stosunku do siedzib ludzkich, czy oddziały-

wań na ptaki i nietoperze. 
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5.10.1.1. Wpływ na zdrowie ludzi 

Brak konkretnych przepisów i normatywów dotyczących bezpośredniego oddziaływa-

nia elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi, powoduje rozbieżność w podejściu do zagadnie-

nia zdrowia, co można zobrazować przykładami: 

1. Organ zobligowany do wyrażenia opinii odnośnie potrzeby sporządzania Raportu – dla 

inwestycji przykładowej (poz. w rozdz. 5.8.1. poz. 1c) w gminie uzdrowiskowej Solec 

Zdrój woj. świętokrzyskie, wyraził opinię (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  

Busku Zdroju znak SE.V. – 4470/83/09 z dnia 29.12.2009 r.), że nie widzi potrzeby prze-

prowadzania oceny oddziaływania na zdrowie ludzi, uzasadniając, iż przedsięwzięcie 

można zaprojektować i eksploatować bez ponadnormatywnego oddziaływania na zdro-

wie ludzi, przy zastosowaniu w toku realizacji zasad stosowania najlepszej dostępnej 

techniki i stosownych przepisów w zakresie ochrony zdrowia (do Raportu o oddziaływa-

nia ……, 2011). 

2. Z kolei w stosunki do podobnego przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-

tarny w Grójcu pismem ZNS.7110-21/11 z dnia 23 listopada 2011 r. wyraża opinię, aby 

przedstawić znaczące oddziaływanie m.in. pozytywne i negatywne na ludzi (do zmiany 

nr 1 „Studium uwarunkowań ……, 2012). 

3. Wskutek braku jednoznacznych przepisów i normatywów za pewniki przyjmuje się róż-

norodne opinie wyrażone w internecie lub przyjmuje się rozporządzenia obejmujące inne 

dziedziny np. środowiska pracy: 

a. poziom hałasu dla terenów zabudowy – zagrodowej [Dz. U. Nr 120 poz. 826 Tab. 1 

i  2 pkt. 3a i 2a – szczegóły w rozdz. 5.10.…] 

b. hałas infradźwiękowy określony został jedynie w rozporządzeniu Ministra Pracy i  

Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i  

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiska pracy; 

• z innych obiegowych opinii można podać jeszcze np.: 

ochrona przed infradźwiękami jest skomplikowana ze względu na długość fal in-

fradźwiękowych 20 – 340 m, 
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c. niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne – generowane przez urządzenia 

prądotwórcze np. generator, transformator i linie przesyłowe; nie przewiduje się 

przekroczeń poziomu pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi, 

tj. wartości granicznych: 

• natężenie pola elektrycznego (E) – 10 kV/m, 

• natężenie pola magnetycznego (H) – 60 A/m, 

co reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów dotrzymania ich poziomów (Dz. U. 2003, Nr 142, poz. 1883), 

d. inne czynniki destrukcyjne, oddziaływujące na zdrowie ludzie: 

• ruch łopat wirnika turbiny tzw. „efekt migotowania cienia”, głównie w godzi-

nach porannych i popołudniowych,  

- obecnie przepisy prawne nie regulują tych kwestii, 

• jednostka chorobowa zwana „drganiowo – dźwiękowa” (VAD) „Vibroacoustic 

disease”, 

• z całości powstała nazwa jednostka chorobowa „syndrom turbiny wiatrowej” z  

objawami: zaburzenia snu, ból głowy, nudności, pogorszenie ostrości widzenia, 

rozdrażnienie, 

• brak jednoznacznych przepisów bezpośredniego oddziaływania na zdrowie ludzi 

i zwierząt, co już raz się ujawniło, podczas katastrofy masztu radiowego PR w 

Gąbinie i próbie jego odtworzenia w starym miejscu; wówczas były również 

wykorzystane obiegowe jednostki chorobowe – na które się powoływano (łącz-

nie jako z dowodami sądowymi); obecnie maszt radiowy PR funkcjonuje w  

Solcu Kujawskim i nie słychać o jakichś jednostkach chorobowych u ludzi 

(szczególnie zagrożenia ciążowe u kobiet – co wówczas było powszechnym ar-

gumentem – przeciw odtworzeniu masztu. 

Wymaga to sporządzenia przepisów i normatywów z uwagi na bujny rozwój 

energetyki wiatrowej, aby wypełnić zobowiązania unijne Dyrektywy z  
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23.01.2008 r. w zakresie wykorzystania energii uzyskiwanych – jako „energia 

czysta”, z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

5.10.2. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

Przedsięwzięcie związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych (EW) na tere-

nach użytkowanych rolniczo, którego moc elektroenergetyczna zależy od czynnika naturalne-

go, tj. siły wiatru > 3 m/sek. i nie będzie miało żadnego wpływu negatywnego na jakość po-

wietrza atmosferycznego. 

Oceniana jakość powietrza atmosferycznego obejmuje cały powiat grójecki i wg WS-

SE są klasyfikowane w IIIb. dla ochrony zdrowia ludzi, a pod kątem ochrony roślin do klasy 

– IIIb, SO2 – II i O3 – I kl.. 

Pozwoliło to zakwalifikować cały powiat grójecki – w tym gminę Mogielnica – do 

klasy A, gdzie żaden z badanych składników nie przekroczył dopuszczalnego poziomu. 

5.10.3. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

5.10.3.1. Hałas 

Najbliższa zabudowa zagrodowa – względem dopuszczalnego długookresowego śred-

niego poziomu dźwięku A w dB (Tab. 3) dla działalności będącej źródłem hałasu – przekra-

cza 150 m, przeciętnie – 250 m. 

Wielkość tę wyrażają izofony w dB: 

• 55 dB – równy wszystkim dobom w roku, 

• 45 dB – równy wszystkim porom nocy (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

W obrębie obszaru A – dotyczy to zabudowy kolonijnej wzdłuż szosy Stry-

ków-Świdno (zał. II.1). 

W obrębie obszaru B – brak jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej. 
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5.10.3.2. Promieniowanie elektromagnetyczne 

1. Mechanizmy potencjalnego wpływu elektrowni wiatrowych (EW) w zakresie pro-
mieniowania elektromagnetycznego na system transmisji bezprzewodowej 

a. W bliskim sąsiedztwie transmisji bezprzewodowej brak nadajników, na które promie-

niowanie elektromagnetyczne elektrowni wiatrowych (EW) może oddziaływać w postaci 

interferencji elektromagnetycznej, przez co zakłóca częstotliwość sygnału radiowego, co 

powoduje powstanie zakłócenia. 

b. Może powstać efekt tzw. pola bliskiego – kiedy siłownie wiatrowe, są w bliskim sąsiedz-

twie nadajnika np. nadajnika radiofalowego, komórki. 

c. Efekt dyfrakcyjny – jeśli elektrownie wiatrowe blokują sygnał fal radiowych, w konse-

kwencji powodują spadek mocy sygnału. 

Przypadki te z uwagi na otwartą przestrzeń i zasadniczy brak zabudowy mieszkanio-

wej i zagrodowej na gminnych obszarach Mogielnicy, na obszarze A i B nie powinny mieć 

większego wpływu na odziaływanie przedsięwzięcia. 

2. Pozytywny efekt funkcjonowania elektrowni wiatrowych (EW) 

Efekt taki występuje wtedy kiedy fale radiowe są odbijane od powierzchni turbin wia-

trowych, przez co wysyłany sygnał radiowy może zostać wzmocniony i następuje poprawa 

jakości odbioru; należy pamiętać, że dotyczy to jedynie naziemnych stacji nadawczych sygna-

łu analogowego. 

5.10.4. Wpływ na uprawy rolne 

1. Ekspertyza (zał. tekst. 3) 

a. Planowana lokalizacja EW na otwartych terenach o intensywnym użytkowaniu rolnym, 

stworzyła szereg wątpliwości natury np. biofizycznej czy biologicznej: np. w sprawie 

wpływu (EW) na owady zapylające i efektu zapylanie roślin, w tym licznych upraw sa-

downiczych, poprzez fizyczne oddziaływanie łopat (śmigieł) turbiny, czy wytwarzanie 

przez (EW) infradźwięków? sprawdzono w tym celu niezbędne przykładowe ekspertyzy: 
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• Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach – Oddział Pszczelarstwa 

(2009 r.), 

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Entomologii Stosowanej  

(2009 r.) 

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2009 r.) m.in. w sprawie oblotu roślin upraw-

nych przez owady zapylające. 

b. Ekspertyzy z 2009 r.z 3-ch niezależnych instytucji badawczych nie wykazały możliwości 

wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na owady i zapylanie roślin, a tym 

samym możliwość wpływu funkcjonowania elektrowni wiatrowych i wytwarzanie infra-

dźwięków na uprawy sadownicze. 

c. Jednocześnie – należy nadmienić, że obecnie obowiązujące przepisy prawne nie określają 

wartości dopuszczalnych poziomów infradźwięków w środowisku. 

d. Przedstawione wnioski z 3-ch ekspertyz z 2009 r. zostały wykonane w kontekście odnie-

sienia do podobnej sprawy w m. Romanówka gm. Dwikozy z 2009 r.; gminy wybitnie 

znanej z  upraw rolnych (lessy) m.in. warzywnictwo i sadownictwo. Cytowane materiały 

archiwalne zawarto w opracowaniu archiwalnym Ekofizjografii i zał. tekst. 3. 

2. Potencjalna możliwość wywołania przez (EW) zjawiska „zasysania” środków 
ochrony roślin 

a. Zakłada się zasysanie przez wiatrak i przenoszenie przez (EW) środków ochrony roślin; 

należy pamiętać, że prędkość załączenia pracy elektrowni wiatrowej wynosi obecnie –  

3 m/s, przy prędkości 0 – 2,5 m/sek. jest to tzw. prędkość jałowa; 

b. W kwestii dot. warunków stosowania środków ochrony roślin regulowane jest w ustawie 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 133, poz. 849 ze zm.):  

• zgodnie z zapisami (art. 77) stosowanie tych środków uzależnione jest od prędko-

ści wiatru, gdzie na terenach rolniczo otwartych może być stosowane przy pręd-

kości wiatru nie przykracającej 3 m/s; zwraca się uwagę, że prędkość załączania 

(EW) wynosi aktualnie 3 m/sek.; 
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• czyli praktycznie nie można stosować środków ochrony, kiedy występuje w tere-

nie prędkość wiatru 3 m/s – tj. prędkość załączenia (EW); 

• stosowanie sprzętu agrolotniczego: oprócz prędkości wiatru, musi być uwzględ-

niona odległość od określonych obiektów np. pasiek, plantacji roślin zielarskich, 

rezerwatów przyrody, wewnętrznego terenu ochrony ujęć wody. 

c. W podsumowaniu można przyjąć, że funkcjonowanie elektrowni wiatrowych (EW) nie 

powinno stanowić zagrożenia w zakresie „przenoszenia” środków ochrony roślin, na te-

reny sąsiednie. 

3. Użytkowanie upraw rolnych w warunkach eksploatacji EW 

a. Wysokość najniższego punktu w promieniu zataczania łopaty/śmigła EW wynosi 80 – 83 

m ponad naturalny poziom powierzchni terenu. 

b. Sprzęt mechaniczny typu ciągnik, kombajn, ciągnik ze zbiornikiem opryskowym może 

pracować pod śmigłem w promieniu zataczania, pominąwszy powierzchnię zabetonowa-

nych fundamentów. 

c. Opryski terenów sadowniczych czy zbiór owoców nie są zagrożone pracą śmigieł. 

5.10.5. Zagrożenie powodziowe 

Obszar A i B objęte przedsięwzięciem usytuowane są 15 – 25 m ponad powierzchnię 

dolin rzeki Pilicy i Mogielanki w związku z powyższym nie jest zagrożony falą powodziową. 

Jednocześnie brak jest informacji, że obszary A i B były kiedykolwiek podtopione lub 

zalewane falą powodziową.  

Jednocześnie z punktu widzenia geotechnicznego można uznać, że specjalne funda-

menty wsporcze i umocowanie wież (EW) nie zagraża ich trwałości, nawet przy długotrwałej 

stagnacji wód z hipotetycznego katastroficznego wylewu rzek. 

Konstrukcja fundamentów i masztów elektrowni jest elementem technicznym, który 

jest odporny na ekstremalne czynniki dynamiczne np. tzw. prędkość wiatru > 50 m/sek., czyli 

prędkość przetrwania. 
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W przypadku hipotetycznej sytuacji zalewowej – istnieje możliwość automatycznego 

wyłączenia się elektrowni wiatrowej. 

5.10.6. Wpływ na gospodarkę odpadami 

Zakres wpływu przedsięwzięcia można określić dla poszczególnych faz: 

1. budowy: 

• w związku z wykonywaniem wykopów fundamentowych w gruntach rodzimych, 

czystych kod 170504, które zostaną zagospodarowane na miejscu budowy w formie 

makroniwelacji terenu przy fundamentach, 

• beton konstrukcyjny do fundamentów zostanie dowieziony z wytwórni z atestem, 

• wszystkie elementy stalowe konstrukcji zostaną dostarczone – jako gotowe z  wy-

twórni, a na miejscu tylko montowane, 

• inne urządzenia techniczne np. transformatory z olejem transformatorowym zostaną 

fabrycznie zabezpieczone przed awarią lub dewastacją, 

• wszystkie odpady pobudowlane zostaną wywiezione z budowy przez wykonawcę. 

• w związku z wykonywaniem wykopów fundamentowych nie przewiduje się dewa-

stacji upraw trwałych np. sadów, krzewów wieloletnich itp.. 

2. eksploatacji: 

• dotyczy to głównie materiałów z wytwórni do celów remontowych, 

• uzupełnienie lub wymiana oleju transformatorowego, co jest formą konserwacji, 

• uzupełnienia wszelkich elementów elektrycznych zużytych lub uszkodzonych, 

• wszystkie materiały z wymiany, zostaną wymontowane i przekazane do wytwórcy 

celem regeneracji lub likwidacji. 

3. likwidacji (potencjalna): 

• zostanie zrealizowana w odwrotnej kolejności do fazy budowy, 
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• konstrukcje stalowe zostaną odspawane i w zależności od stanu technicznego podda-

ne regeneracji u wytwórcy lub wyzłomowane, 

• inne elementy elektryczne podobnie, 

• zużyty olej transformatorowy zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę po-

siadającą pozwolenie gosp. odpadami, 

• sprawa betonowych fundamentów jest do ustalenia w zakresie ewentualnego zago-

spodarowania. 

6. PRZEWIDYWANE MO ŻLIWO ŚCI TRANSGRANICZNEGO 
ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

• Przedsięwzięcie o charakterze produkcji prądu pozyskiwanego z energii wiatrowej, 

co jest zgodne z dyrektywami UE, jest przedsięwzięciem lokalnym, 

• Zatem trudno mówić o oddziaływaniu transgranicznym przedsięwzięcia w pełni eko-

logicznego, czerpiącego wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

(OZE), 

• Przedsięwzięcie usytuowane jest w centrum Polski z dala od granic państwa. 

7. ROZWI ĄZANIA MAJ ĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANI-
CZANIE LUB KOMPENSACJ Ę PRZYRODNICZĄ NEGATYW-
NYCH ODDZIAŁYWA Ń NA ŚRODOWISKO, MOG ĄCE BYĆ RE-
ZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

7.1. Wyszczególnienie znaczących oddziaływań na środowisko i jakość 
życia ludzi 

7.1.1. Oddziaływanie bezpośrednie 

Z dotychczasowej praktyki wynika, że elektrownie wiatrowe (EW) oddziaływają bez-

pośrednio na awifaunę i chiropterofaunę z uwagi na sposób bytowania i poruszania się w po-

wietrzu; maszt, śmigła w promieniu zataczania i gondola rotora są sztucznymi przeszkodami, 

dla fauny fruwającej w poszukiwaniu pożywienia i przelotów. 
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7.1.2. Oddziaływanie pośrednie 

a. Obejmuje oddziaływanie na środowisko zamieszkania człowieka (zabudowa zagrodowa) 

określone w formie: 

• emisja energii w postaci oddziaływania akustycznego o dopuszczalnym poziomie ha-

łasu w (dB): LAeg D – 55 i LAeg N – 45; zasięg dopuszczalnego poziomu hałasu określa 

izofona 55 i 45 dB sięgająca odległości 350 – 500 m od źródła emisji, uśredniona z  

uwagi na zmienną wysokość zawieszenia rotoru ponad powierzchnią terenu, 

• promieniowanie infradźwiękowe; do rozpoznania i określenia zasad pomiarów oraz 

zasięgów oddziaływania na zdrowie człowieka, 

• promieniowanie elektromagnetyczne od urządzeń elektroenergetycznych: rotor, trans-

formator, przesył prądu do odbiornika sieciowego, określane polem eklektycznym (E) 

i  polem magnetycznym (H): dopuszczalne E = 10 kV/m miejscach dostępnych dla lu-

dzi i 1 kV/m na terenach przeznaczonych pod zabudową mieszkaniową, dopuszczalne 

(H) = 60 A/m do przebywania w polu magnetycznym bez ograniczeń; wielkości te 

ograniczają się do odległości do 50 m od źródła emisji, np. pas technologiczny linii 

WN 220 kV ma szerokość 50 m – bezpieczną. 

7.1.3. Oddziaływanie wtórne 

Jako oddziaływanie wtórne można określić odziaływania biofizyczne (brak przepisów 

i normatywów) na ludzi (zał. 3): 

• choroba drganiowo – dźwiękowa, 

• syndrom turbiny wiatrowej, 

• migotanie światła,  

• efekt pola bliskiego; odziaływanie na pobliski nadajnik radiowy. 

a. Oddziaływanie skumulowane 

Zjawisko skumulowania odziaływań można uznać w przypadku kumulacji energii 

wiatru przy prędkości powyżej 28 m/sek. i jeśli nie wyłączy się automatycznie rotor elek-
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trowni wiatrowej może nastąpić przy prędkości pow. 58 – 59 m/sek. techniczne uszkodzenie 

lub wręcz zniszczenie. 

Wystąpienie takiego zjawiska, będzie miało niewątpliwy wpływ na zabudowę zagro-

dową w sąsiedztwie drogi Stryków-Świdno. 

7.1.4. Oddziaływanie krótkoterminowe 

Występuje w fazie załączania się elektrowni wiatrowej: 

• przy prędkości załączania – 3 m/s wiatru, 

• przy prędkości wyłączenia – 28 m/s wiatru. 

7.1.5. Oddziaływanie średnioterminowe 

Związane jest z taką fazą mocy energii wiatrowej kiedy następuje proces zwiększani 

się prędkości wiatru od prędkości wyłączenia 28 – 29 m/sek. do prędkości tzw. przetrwania – 

58 m/sek.. 

7.1.6. Oddziaływanie długoterminowe 

Z uwagi na charakter funkcjonalny elektrowni wiatrowych nie wystąpi praca elek-

trowni w formie długoterminowej: 

• przy braku wiatru w okresie panowania ciszy 25% udziału w trakcie emisji wia-

trów lub przy prędkości wiatru poniżej 3 m/sek., 

• lub prędkości wyłączenia i przetrwania. 

7.1.7. Oddziaływanie pozytywne i negatywne na ludzi 

1. odziaływanie pozytywne ma związek z formą ekonomiczną: 

• można użytkować grunty rolnicze bez ograniczeń, 

• nie jest wymagane wyłączania powierzchni rolniczych z użytkowania, a po-

wierzchnia jednego elementu zagłębionego w podłoże – fundamentu ociągają do 
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100 m2 i mogą być indywidualnie lokalizowane, a powierzchnia fundamentu za-

leżna od nośności podłoża, 

• użytkownicy gruntów mogą się zorganizować w grupę producencką, która może 

korzystać w % udziale ze sprzedaży energii elektrycznej, jako OZE. 

7.1.8. Oddziaływanie negatywne 

Szczegóły techniczne i biofizyczne rozwinięto w szczegółach w rozdz. nr 5.10.1.1. i  

zał. teks. 3. 

7.2. Analiza SWOT dla środowiska przyrodniczego i jakości życia ludzi. 

Lp. 
Temat 

+ Tak                                                         - Nie 

Obszar 

A B 

1 2 3 4 

I 
1 

ZAGROŻENIA 
Zagrożenie dla jakości życia ludzi w obrębie kilku obiektów zabu-
dowy zagrodowej w rej. szosy Stryków-Świdno. 

+ - 

2 Oddziaływanie skumulowane + - 

3 Potencjalne oddziaływanie na chiropterofaunę + + 

II 
1 

SŁABE STRONY 
Brak spójnych przepisów prawnych w zakresie i odziaływania na 
jakość życia ludzi, rzeczywiste oddziaływanie elementów przyrody. 

+ + 

2 Potencjalne oddziaływanie na awifaunę przelotową – migrującą  + + 

3 Potencjalne oddziaływanie na awifaunę lokalną + + 

4 
W zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi możliwość oddziaływa-
nia na pracowników posiadających rozruszniki serca. 

+ + 

5 Sąsiedztwo granic (150 – 2 000 m) obszarów chronionych + + 

6 
Ograniczony czas realizacji w terminach lęgowych 15.III-15VIII 
ptaków 

+ + 

III PRZECIĘTNE STRONY   

1 Zadawalające warunki orograficzne w okresie wegetacji roślin + + 

2 
Oddziaływanie na fale radiowe biskich nadajników - brak w sąsiedz-
twie. 

- - 
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1 2 3 4 

3 Konieczność prowadzenia monitoringu chiropterofauny + + 

4 Konieczność prowadzenia monitoringu awifauny-lokalnej + + 

5 Konieczność prowadzenia monitoringu awifauny przelotowej + + 

6 
Użytkownie rolnicze nie wymagające stałego przebywania ludzi - 
pracowników 

- - 

7 
85% powierzchni obszaru A jest wolne od zabudowy zagrodowej, 
15% leży w sąsiedztwie cytowanej zabudowy 

+ + 

IV 
1 

MOCNE STRONY 
Inicjatywa Radnych Miejskich – do uchwały Nr XV/67/2011 

+ + 

2 Deklaracja określonej liczby rolników do udostępniania działki + + 

3 
Warunki gruntowo-wodne korzystne do bezpośredniego sadowienia 
EW 

+ + 

4 Korzystne warunki dla wystąpienia energii wiatrowej + + 

5 Korzystne warunki orograficzne w okresach powegetacyjnych roślin + + 

6 Korzystne warunki gruntowo-wodne dla użytkowania rolniczego + + 

7 Ograniczona zabudowa zagrodowa do kilku obiektów wzdłuż szosy + - 

8 Całkowity brak zabudowy zagrodowej w obszarze B - + 

9 Obiekt nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku + + 

10 Obiekt nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania + + 

11 
Możliwość jednoczesnego użytkowania rolniczego i produkcji ener-
gii elektrycznej 

+ + 

12 
Możliwość zabezpieczenia biernego i czynnego elektrowni wiatro-
wych 

+ + 

13 
Możliwość utworzenia grupy producenckiej z % udziałem w produk-
cji energii elektrycznej typu OZE  

+ + 

14 
Brak odziaływania na owady zapylające, rośliny uprawne i proces 
zapalania i uprawy sadownicze 

- - 

15 
Brak odziaływania na proces agrozabiegów w tym tzw. „zasysanie i  
przenoszenie środków chemicznych” 

- - 
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7.3. Ograniczenie lub kompensacja negatywnych oddziaływań na środo-
wisko i zdrowie ludzi 

7.3.1. Ograniczanie negatywnych oddziaływań 

Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych będzie rekompensowane przez od-

powiednie zabezpieczenia: 

7.3.1.1. Zabezpieczenia bierne – przeszkodowe  

Będą służyć ochronie chiropterofauny i awifauny: 

a. poprawa widoczności przez zastosowania oznakowania przeszkodowego, 

b. nocne – światło przeszkodowe, stałe, czerwone, umieszczone na szczycie gondoli rotora, 

c. dzienne – zewnętrzne końce śmigła pomalować w 5 pasów o jednakowej szerokości, 

wzdłużnych, o kolorach białym i pomarańczowym, a pasy skrajne koloru pomarańczo-

wego, 

d. ochrona odgromowa śmigieł, montowana fabrycznie, 

e. ochrona przeciwoblodzeniowa, montowana fabrycznie, 

f. konstrukcja wieży pomalowana matową farbą. 

7.3.1.2. Zabezpieczenia elektroniczno – akustyczne  

a. aktywna sygnalizacja optyczna i akustyczna, typu odstraszającego, jak latarnie morskie, 

b. możliwość stosowania emisji akustycznej odgłosów ptaków drapieżnych – jak na lotni-

skach, 

c. w stosunku do chiropterofauny stworzenie bariery ultradźwiękowej – w postaci emisji 

ultradźwięków sprawiających odczucie nietoperzom, że mają do czynienia z przeszkodą; 

niezbędną do ominięcia, 

d. w teminach ptaków migrujących nad tym terenem, będący swoistą barierą na trasie prze-

lotów, znajomość terminów przelotów pozwoli na np. wyłączenie pracy śmigieł, przy 

funkcjonujących elementach ochrony biernej. 
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8. MOŻLIWO ŚĆ ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DLA OBSZA-
RU NATURA 2000 

1. Teren objęty przedsięwzięciem: A – wsi Stamirowice i Michałowice oraz B – wieś Bo-

rowe, leży poza obszarami objętymi różnego formami/ochrony środowiska, w tym Natura 

2000 PLB 140003 i PLH 140016. 

2. Jednak elementami istotnym i fizycznie są istotne czynniki: 

• ruch wirowy skrzydeł turbiny EW o promieniu zataczania 45 i 55 m oraz usytuowa-

niu położenia dolnego przy promieniu zataczania 80 – 83 ponad naturalną po-

wierzchnią terenu, 

• rejestrowana awifauna posiadająca miejsca lęgowe i żerowiskowe w dolinach Pilicy 

i  Mogielanki; podobnie awifauna migrująca, która sezonowo przylatuje i odlatuje z  

Polski, korytarzami, 

• podobnie chiropterofauna mająca swe miejsca lęgowe, żerowiska i zimowiska w do-

linach rzeki Pilicy i Mogielanki. 

3. Powietrzny sposób poruszania się obu grup latającej fauny stoi w znacznym stopniu – 

jakim? w kolizji z poruszającymi się śmigłami elektrowni wiatrowych (EW) wytwarzają-

cymi energię elektryczną przy wykorzystaniu mocy energii wiatrowej – element OZE, 

określanej „energią czystą”. 

4. Zmiana Studium – obszaru intensywnie użytkowanego rolniczo z możliwością instalacji 

elektrowni wiatrowych na obszarze A i B, nie ogranicza w żadnym stopniu kontynuacji 

użytkowania rolniczego bez ograniczeń; promień zataczania śmigieł w położeniu dolnym 

wynosi 80 – 83 m ponad aktualną powierzchnię terenu, co gwarantuje użycie wszelkich 

maszyn rolniczych. 

5. Uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy jest próbą pogodzenia dwóch czynników ekono-

micznych: 

• dobrze funkcjonującej gospodarki rolniczej w tym sadowniczej i innych gałęzi użyt-

kowych rolnictwa, 
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• korzystne warunki orograficzne i energii wiatru w obszarze gruntów rolnych wsi: 

Stamirowice i Michałowice – A i wsi Borowe – B, 

• możliwość podwójnego wykorzystania obszarów A i B bez obniżania wartości użyt-

kowych jest próbą cennej inicjatywy Rady Miejskiej w Mogielnicy. 

6. W przypadku stwierdzenia w dalszym toku planowania przedsięwzięcia kolizji przyrod-

niczych, czy oddziaływania na jakość życia mieszkańców, istnieje możliwość korygowa-

nia usytuowania elektrowni wiatrowych lub ograniczania ich ilości – z uwzględnieniem 

efektywności ekonomicznej. 

7. Podłoże gruntowo – wodne oraz możliwość indywidualnej lokalizacji fundamentów pod 

maszty, niewielka ich powierzchnia do 100 m2, eliminuje konflikt, czy ingerencję np. w  

gleby chronione. 

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE Ń PROJEK-
TOWANEGO STUDIUM ORAZ CZ ĘSTOTLIWO ŚCI JEJ PRZE-
PROWADZANIA 

1. Realizacja uchwały Nr XV/67/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 

2011 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Mogielnica, obliguje Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnicy do reali-

zacji wzmiankowanej uchwały Rady Miejskiej. 

Przedmiotowa zmiana studium polegać będzie na wprowadzeniu ustaleń odnośnie moż-

liwości i zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach wsi: 

• A – grunty wsi: Stamirowice i Michałowice, 

• B – grunty wsi: Borowe. 

Zmiana studium dotyczy fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, 

Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż i Otalążka. 
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2. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na 

środowisko zmiany studium, zostały określone przez następujące instytucje: 

a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu, do którego zwrócił się Bur-

mistrz Gminy i Miasta Mogielnica pismem z dnia 26.10.2011 r.; szczegóły uzgod-

nienia zawarto w piśmie PPIS z Grójca w dn. 23 listopada 2011 r. (zał. tekst. 1), w  

sprawie ww. dokumentu na zdrowie i jakość życia ludzi. 

b. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 listopada 

2011 r. z uzgodnieniem zakresu – szczegóły w [zał. tekst. nr 2] w sprawie określenia 

prognozy oddziaływania na środowisko w aspekcie ochrony gatunkowej, flory i  

fauny. 

• wpływu na ptaki, nietoperze i wpływu na krajobraz. 

3. Realizacja kierunków dalszego procedowania wymaga zgodnie z zakresem uzgodnień 

pkt. 2a i b dokonania dalszego szeregu prac, zgodnie z etapem przyjęcia tego dokumentu: 

a. dopuszczenie w „Prognozie ……” informacji zawartych w prognozach oddziaływa-

nia sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem 

dokumentu będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ) 

cytowanych w uzgodnieniu  RDOŚ w W-wie (zał. tekst. 2); w zakresie odziaływania 

np. dopuszczalnej emisji hałasu wymaga to określenia np. źródła hałasu – gondoli z  

turbiną, zamieszczonych na różnych wysokościach masztu EW, w zależności od typu 

EW, 

b. badań dopuszczalnych poziomów hałasu EW – jak dla pozostałych obiektów i dzia-

łalności będącej źródłem hałasu (Tab. 1) dla terenów obszaru A – tereny zabudowy 

zagrodowej Lp. 3 pkt. b; obszar B – pozbawiany jest jakiejkolwiek zabudowy miesz-

kaniowej, a obszary działalności rolniczej nie są objęte określeniem dopuszczalnego 

zakresu hałasu (Dz. U. Nr 120, poz. 826); 

c. uwzględnienie hałasu ze źródeł elektroenergetycznych EW – rotor, transformator, 

przesył elektryczny, jak dla linii elektroenergetycznych Tab. 2 Lp. 2 pkt. 2 (Dz. U. 

Nr 120, poz. 826); 
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d. próby określenia rzeczywistego infradźwięków i ich zasięgu EW na jakość zdrowia i  

życia ludzi oraz faunę, wymaga w końcu opracowania normatywów i przepisów 

obowiązujących zainteresowane instytucje i wykonawców, bo trudno się poruszać 

we wzajemnie wykluczających się – tylko opiniach, mających wartość tylko infor-

macji obiegowych (zał. 3); 

4. Ochrona przyrody 

a. W „Prognozie ……”, na obecnym etapie projektowania zmian Studium uwzględnio-

no stan współczesnej wiedzy i metod oceny zawartych w materiałach źródłowych 

miasta Mogielnica i bieżącej stronie witryny gdos (Natury 2000). 

b. Monitoring awifauny – aktualizujący stan wiedzy w dolinach newralgicznych: Mo-

gielanki i Pilicy w zakresie: 

• miejsc gniazdowania • żerowisk • określenie aktywności poza dolinami, w rejo-

nach usytuowania elektrowni wiatrowych, do etapu sporządzania Raportu o od-

działywaniu na środowisko elektrowni wiatrowych, 

• ustalanie i weryfikację informacji odnośnie przelotów sezonowych ptaków migru-

jących, 

c. Monitoring chiropterofauny aktualizujący stan wiedzy i liczebność nietoperzy w do-

linach: Mogielanki i Pilicy, a w szczególności ich aktywność w rejonach usytuowa-

nia elektrowni wiatrowych do etapu sporządzania Raportu o odziaływaniu na środo-

wisko elektrowni wiatrowych; 

d. Monitoring porealizacyjny w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na po-

szczególne omawiane elementy, co jest już praktyką: 

• hałas, na terenach chronionych akustycznie, 

• awifauny – obecną ocenę wykorzystania terenu przez ptaki w porównaniu z okre-

sem przed realizacyjnym oraz ewentualną śmiertelność ptaków w wyniku kolizji 

z  elektrownią wiatrową, 
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• chiropterofauny – obejmującą ich aktywność w pobliżu masztu, skrzydeł, rotora 

elektrowni wiatrowych z udziałem % ich ewentualnej kolizji, pomimo całego sys-

temu zabezpieczeń w funkcjonowaniu elektrowni wiatrowych, 

5. Analiza porealizacyjna  

a. Monitoringi powinny objąć cykle roczne awifauny i chirofauny powtarzane w ciągu 

5 lat po oddaniu przedmiotowego przedsięwzięcia do użytkowania. 

b. Kontrolny pomiar hałasu po realizacji i oddaniu do użytkowania, w zakresie oddzia-

ływania na tereny chronione akustycznie. 

c. Wyniki analizy przyrodniczej należy przestawić właściwemu organowi w terminie 

trzech miesięcy po zakończeniu monitoringu – każdego cyklu rocznego. 

d. Wyniki emisji hałasu i pomiarów, przedłożyć jednokrotnie wraz z wynikami pierw-

szej analizy (do Raportu). 

e. Nie stwierdza się konieczności postępowania w zakresie transgranicznego oddziały-

wania na środowisko, z uwagi na zakres oddziaływania i odległość od granic. 

f. Wymagany jest etap realizacji poza okresami lęgowymi: 15.III – 15.VIII oraz w po-

rze dziennej 600 – 2200. 

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

1. Realizacja uchwały Nr XV/67/2011 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 czerwca 

2011 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Mogielnica, obliguje Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnicy do reali-

zacji wzmiankowanej uchwały Rady Miejskiej. 

Przedmiotowa zmiana Studium polegać będzie na wprowadzeniu ustaleń odnośnie moż-

liwości i zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach wsi: 

• A – grunty wsi: Stamirowice i Michałowice, 

• B – grunty wsi: Borowe. 
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Zmiana studium dotyczy fragmentów sołectw: Stamirowice, Michałowice, Borowe, 

Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż i Otalążka. 

2. Zakres szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowi-

sko zmiany Studium, zostały określone w formie uzgodnienia w m-cu listopadzie 2011 r. 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu oraz Regionalnego 

Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie (zał. 1 i 2). 

3. Planowane jest przedsięwzięcie z zakresu wykorzystania energii odnawialnej, uzyskiwa-

nej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej z  

23.01.2008 r. dotyczącą promocji wykorzystania OZE. Zgodnie z jej założeniami w  Pol-

sce do 2020 roku – 15% ogółu produkowanej energii musi być wytwarzana z OZE. 

Przedsięwzięcie jest zgodne z Programem ochrony środowiska dla miasta i gminy Mo-

gielnica na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 i Prognozy oddziaływa-

nia na środowisko (2010). 

Żeby zrealizować cele unijne, produkcja energii elektrycznej brutto z OZE w 2020 r. bę-

dzie musiała osiągnąć ok. 31 TWh; największy udział będzie stanowić w OZE energia z  

elektrowni wiatrowych (EW). 

4. Obszar planowanego przedsięwzięcia w gminie Mogielnica polegającego na instalacji 9  

szt. elektrowni wiatrowych (EW) na obszarze – A i 4 szt. EW na obszarze – B: 

• obszar – A obejmuje grunty wsi Stamirowice i Michałowice (zał. II.1), 

• obszar – B grunty wsi Borowe (zał. II.2). 

5. Realizacja przedsięwzięcia o takim zakresie instalacji wiatrowych (EW) wymaga doko-

nania zmiany nr 1 dla potrzeb „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy i miasta Mogielnica” z 1999 r.. 

a. Obszary przedsięwzięcia A i B w klasyfikacji zagospodarowania są otwartymi tere-

nami upraw rolnych w postaci: upraw okopowych, truskawek, zbóż, plantacji krze-

wów owoców miękkich, a przede wszystkim sadów; w całej gminie zajmują 21% z  

całej powierzchni 85 procentowej użytków rolnych w gminie – czołowe uprawy w  

całym „Zagłębiu Sadowniczym” w powiecie grójeckim. 
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b. W obrębie terenów dotyczących zmiany w „Studium …” na obszarze – A określo-

nym cyframi 1 ÷ 19, gdzie dominują tereny upraw rolnych, występuje pojedyncza 

zabudowa zagrodowa wzdłuż ciągu drogowego Stryków – Świdno; nie oznacza to, 

że szczegółowo zlokalizowany egzemplarz elektrowni wiatrowych będzie w bezpo-

średnim sąsiedztwie zabudowania mieszkalnego. 

c. W obrębie terenów na obszarze – B określonym cyframi 1 ÷ 14, dominują wyłącznie 

tereny upraw rolnych; brak tu jakichkolwiek form zabudowy zagrodowej. 

6. Czynniki orograficzne: hipsometria terenów 130 – 149 m n.p.m. oraz korzystna szorst-

kość terenów otwartych, użytkowanych rolniczo powoduje, że są one korzystne dla loka-

lizowania w obrębie gminy Mogielnica – elektrowni wiatrowych (EW). 

Instytucjonalnie przez IMGiW – stacje Nowe Miasto i Warka np.: 

• prędkość wiatru na wysokości 25 m – 4 m/s, 

• dominujące kierunki wiatrów: zachodnie – 14,5% 

płd. – zachodnie – 12,5% 

• cisza atmosferyczna – 25% przypadków rocznych, 

• długość okresu wegetacyjnego, tj. > 5°C 150 ÷ 180 dni/rok co ma wpływ na 

zmienną wartość stopnia szorstkości, 

Pomiary własne potencjalnego inwestora: 

• osiągnięcie prędkości wiatru > 3 m/s jako prędkości załączenia, 

• pomiar na wysokości: 

50 m – 5,51 m/s, 

70 m – 5,91 m/s, 

100 m – 6,5 do 6,6 m/s, 

Potwierdzone w programie Anemos (Internet, że na 100 m prędkość wynosi – 

6,47 m/s. 
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7. Określono i wytypowano 2 typy egzemplarzy elektrowni wiatrowych: 

typ a – o mocy uzyskanej energii 2 MW (Rys. 1a), 

typ b – o mocy uzyskanej energii 3 MW (Rys. 1b). 

(nie podaje się konkretnego symbolu projektowanych elektrowni wiatrowych na tym eta-

pie procedowania). 

a. typ a. o mocy 2 MW: 

• wysokość do osi turbiny – 105 m, 

• wysokość globalna (turbina + skrzydło) – 150 m, 

• promień zataczania – 45 m, 

• wysokość zataczania nad powierzchnią ziemi – 80 m; 

b. typ b. o mocy 3 MW: 

• wysokość do osi turbiny – 119 m, 

• wysokość globalna (turbina + skrzydło) – 175 m, 

• promień zataczania – 55 m, 

• wysokość zataczania nad powierzchnią ziemi – 83 m. 

8. Sprawdzają się warunki orograficzne (hipsometria + szorstkość terenu), a także pomie-

rzona na 50, 70 czy 100 m prędkość wiatrów stałych dla instalacji współczesnych typów 

elektrowni wiatrowych (EW) dla których wystarczy prędkość załączenia już 3 m/s.. 

9. Osobnym problemem jest sąsiedztwo [ale nie w granicach objętych przedsięwzięciem A 

i  B]: 

a. obszar Zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina rzeki Mogielanki” rozdzie-

lające obszar – A od obszaru – B, 
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b. obszar Natura 2000 z Dyrektywy Siedliskowej pn. „Dolina Dolnej Pilicy” PLH 

140016 i Dyrektywy odnośnie specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB 140003, 

c. sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Tomczyce” w rejonie wsi Tomczyce, 

d. 3 pomniki przyrody (z 9 ogółem) w rej: Michałowic, Strykowa i Dziarnowa. 

10. Dotyczy to w szczególności awifauny i jedynego gatunku latających ssaków – nietoperzy 

(chiropterofauny). 

Szczegółowy wykaz gatunków lęgowych, przelotowych oraz gatunków nietoperzy, będą-

cych pod ochroną wyszczególniano w rozda. 5.6 pt. Fauna, wykorzystując dostępne ma-

teriały źródłowe z tego terenu. 

11. Proces procedowania dalszych planów zagospodarowania wymaga przeprowadzenia ba-

dań hałasu, monitoringu awifauny i chiropterofauny, określenia zasięgu odziaływania 

elektrowni wiatrowych dla rzeczywistego odziaływania na florę w granicach obszarów 

chronionych w Dolinie Pilicy i Mogielanki. 
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