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„MEGAWAT TARNOGRÓD” Sp. z o.o. , ul. 20 Stycznia 16/41, 95-200 Pabianice, 

planuje inwestycję polegającą na „budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 54 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą” przewidzianą do realizacji w miejscowości Tarnogród, obręb 

ewidencyjny: 1 Tarnogród, 7 Tarnogród - Wieś, gm. Tarnogród, powiat biłgorajski, woj. lubelskie. 

 

 
1. Cel, przedmiot oraz podstawa prawna opracowania. 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie właściwemu organowi ochrony środowiska 

podstawowego zakresu danych i informacji wymaganych na tym etapie postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397) – przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. 

Przedmiotem opracowania jest „Karta informacyjna przedsięwzięcia” zawierająca podstawowe 

informacje o inwestycji polegającej na: „budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 54 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą”. 

 

 

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 
 

Teren, na którym planowana jest inwestycja polegająca na „budowie farmy wiatrowej o łącznej 

mocy do 54 MW wraz z niezbędną infrastrukturą”, przewidziany jest do realizacji w miejscowości 

Tarnogród, obręb ewidencyjny: 1 Tarnogród, 7 Tarnogród - Wieś, gm. Tarnogród, powiat biłgorajski, 

woj. lubelskie. 

Teren ten nie charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi. 

W szczególności teren ten nie koliduje z zabudową wiejską i istniejącą infrastrukturą drogową.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono tereny przewidziane pod projektowane turbiny wiatrowe: 
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Nr 
turbiny 

wiatrowej 

Nr ewid. 
działki 

Posadowienie 
turbiny 

wiatrowej 
 

Oddziaływanie 
rotora 

Obręb Gmina Oznaczenie 
użytków 

Moc 
elektrowni 
wiatrowej 

Lokalizacje projektowanych turbin wiatrowych 

 

1452 Tarnogród RIVa 

RIIIb 

1 x 3MW 1 

1453 

1452 

1453 

1454 

1 
Tarnogród 

 RIIIb  

2 1424 

1423 

1424 

1423 

1422 

1 
Tarnogród 

Tarnogród PsIV 

PsV 

RIVa 

RIIIb 

1 x 3MW 

3 1861 1861 

1862/2 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród RIIIb 

RIVa 

PsV 

 PsVI 

1 x 3MW 

1994 RIVa 

RIVb 

1995 RIVa 

RIVb 

4 

1996 

1993 

1994 

1995 

1996 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród 

RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 

5 2032 2032 

2031 

Tarnogród RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 

2161 RIVa 

RIVb 

6 

2162 

2161 

2162 

2160 

7 
Tarnogród 

- Wieś 
 Tarnogród 

RIVa 

RIVb 

PsV 

1 x 3MW 

2151 RIVa 

RIVb 

7 

2154 

2151 

2154 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród 

RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 

8 2224 2224 

2225 

2226 

7 
Tarnogród 

- Wieś 
 

Tarnogród RIVa 

RIVb 

PsV 

1 x 3MW 
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2225 RIVa 

RIVb 

PsV 

9 2209/2 
 

2209/2 7 
Tarnogród 

– Wieś 
 
 
 

 
 

Tarnogród RIIIb 

RIVa 

RIVb 

PsV 

PsVI 

1 x 3MW 

2312 RIVa 

RIVb 

10 

2313 

2312 

2313 

2311 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród 

RIIIb 

RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 

11 3432 3432 

2346 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 

2575 RIIIb 

RIVa 

2576 RIIIb 

RIVa 

2577 
 

RIIIb 

RIVa 

12 

2556/2 
 

2575 

2576 

2577 

2556/2 

2557 

7 
Tarnogród 

- Wieś 
 

Tarnogród 

RIIIb 

RIVa 

1 x 3MW 

2537 RIVa 13 

2538 

2537 

2538 

2536 

2539 

7 
Tarnogród 

- Wieś 
 

Tarnogród 

RIVa 

1 x 3MW 

2609  
 

RIVa 

RIVb 

2610 RIVa 

RIVb 

14 

2611 
 

2609 

2610 

2611 

2612 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród 

RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 

3240 RIVa 

RIVb 

15 

3239 

3240 

3239 

3238 

3237 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród 

RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 
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3238 
 

RIVa 

RIVb 

16 3400 3400 

3401 

 
 
 
 

 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród RIVa 

RIVb 

PsV 

1 x 3MW 

17 3389 3389 

3388 

 

7 
Tarnogród 

- Wieś 

Tarnogród RIVa 

RIVb 

RV 

PsVI 

W 

1 x 3MW 

3334 RIVa 

RIVb 

 

18 

3335 

3334 

3335 

3333 

7 
Tarnogród 

- Wieś 
 

Tarnogród 

RIVa 

RIVb 

1 x 3MW 

Projektowana inwestycja, składająca się z 18 turbin wiatrowych, zlokalizowana będzie na terenie 

rolnym w obrębie ewidencyjnym: 1 Tarnogród, 7 Tarnogród – Wieś w gminie Tarnogród. Projektowana 

inwestycja wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie wprowadzi znaczących zmian w dotychczasowym 

sposobie użytkowania gruntów, które nadal będą użytkowane rolniczo. Przedmiotowe turbiny 

wiatrowe zostaną tak zlokalizowane, aby nie kolidowały ze strefami dróg oraz istniejącą zabudową. 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się zainstalować takie typy turbin, który wyróżnia się: 

niskim poziomem hałasu, wysokim bezpieczeństwem pracy oraz optymalnie dobraną mocą do 

warunków wiatrowych istniejących w obrębie gminy Tarnogród. 

  
W skład projektowanej elektrowni wiatrowej wejdą następujące obiekty: 

1)  18 turbin wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW każda,  

Na obecnym etapie projektowania inwestycji planuje się zamontowanie turbiny wiatrowej o mocy do 

3 MW, nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie wyboru dostawcy turbin.  

Inwestor nie wyklucza, w przypadku uzyskania lepszego terminu dostawy i/lub korzystniejszej ceny, 

instalacji turbin innego producenta. Warunkiem dla zmiany marki turbin wiatrowych jest 

zapewnienie, że zmiana dostawcy turbin nie spowoduje pogorszenia warunków akustycznych 

przedstawionych w niniejszym opracowaniu – parametry emisji hałasu, w stosunku do parametrów 

technicznych uwzględnionych w obliczeniach i analizach wykonanych na potrzeby niniejszego 

dokumentu, nie ulegną pogorszeniu oraz dochowane zostaną wszystkie ustalone poziomy emisji 

hałasu. 

Główne parametry urządzeń przewidzianych do instalacji: moc wytwórcza 18 x do 3 MW każda, 

średnica wirnika do 112 m każda, wysokość wieży do 119 m każda. 
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Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest możliwe określenie konkretnych wymiarów 

każdej stopy fundamentowej
1
 - wstępnie założono, iż fundament każdej z planowanych turbin 

wiatrowych będzie posiadał przekrój kołowy, ośmiokątny lub kwadratowy o powierzchni do 600 m
2
. 

 

2) kable teletechniczne wraz z kablami energetycznymi doziemnymi lub napowietrznymi,  

3) drogi dojazdowe - techniczne, place manewrowe, zatoki postojowe. 

 

W związku z tym, że Inwestor nie posiada warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla 

przedmiotowej inwestycji, nie jest możliwe określenie miejsca przyłączenia inwestycji oraz długości i 

trasy przebiegu linii elektroenergetycznej. Dopiero po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

niniejszego przedsięwzięcia możliwe będzie wystąpienie o warunki przyłączenia, a tym samym 

określenie miejsca przyłączenia projektowanej inwestycji.  

Na obecnym etapie procesu inwestycyjnego Inwestor zakłada jedną z poniższych możliwości 

lokalizacji transformatorów: 

a) w wieży każdej turbiny wiatrowej, 

b) w gondoli każdej turbiny wiatrowej, 

c) w stacji kontenerowej obok wież projektowanych turbin wiatrowych. 

Powyższe informacje zostaną dokładnie ustalone na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. 

 

Teren, na którym planowana jest inwestycja polegająca na „budowie farmy wiatrowej o 

łącznej mocy do 54 MW wraz z niezbędną infrastrukturą”, zlokalizowany jest na obszarze 

gminy Tarnogród, obrębie ewidencyjnym: 1 Tarnogród, 7 Tarnogród – Wieś i nie charakteryzuje się 

szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi. W szczególności teren ten nie koliduje z 

zabudową wiejską i istniejącą infrastrukturą drogową.  

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych elektrowni wiatrowych nie występują obszary cenne 

z punktu widzenia przyrodniczego i zabytkowego. Obszar, na którym zostaną zlokalizowane turbiny 

wiatrowe stanowi grunty wykorzystywane rolniczo, co oznacza, iż pokrycie roślinne i jego struktura są 

silnie przekształcone antropogenicznie. Roślinność występująca na tym terenie jest charakterystyczna 

jak dla agrocenoz. Teren przedmiotowych działek nie podlega szkodom górniczym i ochronie 

konserwatorskiej i leży poza występowaniem stref wymagających szczególnej ochrony. 

 

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się: 

• budowę 18 turbin wiatrowych,  

• wykonanie 18 stóp fundamentowych, 

                                                 
1
 Dokładne wielkości liczbowe dotyczące wielkości stopy fundamentowej zostaną ustalone na etapie 

uzyskiwania pozwolenia na budowę po wykonaniu odpowiednich badań dotyczących nośności gruntu 
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• bezobsługowe abonenckie stacje transformatorowe,  

• kable energetyczne łączące elektrownie ze stacjami transformatorowymi, 

• infrastrukturę telekomunikacyjną umożliwiającą nadzór eksploatacyjny turbin, 

• budowę dróg wewnętrznych - dojazdowych i placów montażowych umożliwiających dowóz 

wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych turbin wiatrowych. 

W ramach planowanej inwestycji na etapie budowy w pierwszej kolejności wykonane zostaną drogi 

wewnętrzne - dojazdowe do projektowanych turbin wiatrowych (tj. niwelacje terenu, nawiezienie 

materiału i ukształtowanie profilu dróg). Częściowo proces ten może dotyczyć istniejących dróg, które 

okresowo zostaną wyłączone z eksploatacji. Po zakończeniu realizacji dróg wewnętrznych zostaną 

one dopuszczone do ogólnego użytkowania, pod warunkiem, że będą utwardzone na stałe, np. 

kamieniem, lub tłuczniem. W następnej kolejności wykonane zostaną niwelacje terenu pod lokalizacje 

elektrowni i w obrębie placów montażowych, a następnie wykopy pod fundamenty dla omawianych 

turbin wiatrowych. Kolejny etap prac dotyczyć będzie wylewania fundamentów a po ich wiązaniu 

(utwardzeniu) wykonany zostanie montaż właściwych konstrukcji elektrowni. Tereny objęte pracami 

ziemnymi i montażowymi zostaną wyłączone z użytkowania rolniczego na czas trwania tych prac. Po 

wykonaniu prac montażowych tereny wokół elektrowni zostaną zrekultywowane i przywrócony do 

użytkowania rolniczego.  

 Na terenie projektowanych prac budowlano - drogowych nie będzie zagrożona roślinność 

drzewiasta i krzewiasta, bowiem znajduje się ona w znacznej odległości. Elektrownie wiatrowe nie 

będą zagrażać istniejącej szacie roślinnej, a ich  budowa nie będzie w istotny sposób ingerować w ten 

obszar. 

 

4. Rodzaj technologii. 
  
 Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmować się będzie produkcją energii elektrycznej 

pozyskiwanej z wiatru. Jest to odnawialne, czyste źródło energii. 

W świetle wyczerpujących się zasobów naturalnych, rosnących cen paliw kopalnych oraz coraz 

większej świadomości ekologicznej, rosnącą popularność zyskują alternatywne źródła energii, przede 

wszystkim energetyka wiatrowa. Łączna moc farm wiatrowych pod koniec 2008 r. na świecie wyniosła 

ok. 121 GW, oznacza to ponad 20 - krotny przyrost od 1996 roku. 

W ostatnich latach miał miejsce znaczący wzrost zainstalowanych mocy farm wiatrowych w Polsce, 

który pomiędzy 2000 r. a IX 2009 r. – zwiększył się ponad 166 razy. O dynamicznym rozwoju 

świadczy też fakt przyłączenia urządzeń o łącznej mocy 206 MW pomiędzy 2007 r. a 2008 r. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że Polska przyjęła na siebie zobowiązania produkcji 15 % 

energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. 

Wynikają one między innymi z wdrażania Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA:  

„budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 54 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” 

 8 

Podstawa prawna: 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,  

- Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady. 

 

 Typowe turbiny wiatrowe stosowane w energetyce zawodowej składają się z wirnika i gondoli 

umieszczonych na wieży. Najważniejszą częścią elektrowni wiatrowej jest wirnik, w którym dokonuje 

się zamiana energii wiatru na energię mechaniczną. Osadzony jest on na wale, poprzez który 

napędzany jest generator. Wirnik obraca się najczęściej z prędkością 8 - 20 obr/min. Najczęściej 

spotyka się wirniki trójpłatowe, zbudowane z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. W piaście 

wirnika umieszczony jest serwomechanizm pozwalający na ustawienie kąta nachylenia łopat (skoku). 

Gondola musi mieć możliwość obracania się o 360 stopni, aby zawsze można ustawić ją pod wiatr. W 

związku z tym na szczycie wieży zainstalowany jest silnik, który poprzez przekładnię zębatą może ją 

obracać na podstawie wskazań własnej stacji meteorologicznej usytuowanej w gondoli. Pracą 

mechanizmu ustawienia łopat, i kierunkowania elektrowni zarządza układ mikroprocesorowy na 

podstawie danych wejściowych (np. prędkości i kierunku wiatru). Ponadto w gondoli znajdują się: 

transformator, łożyska, układy smarowania oraz hamulec zapewniający zatrzymanie wirnika w 

sytuacjach awaryjnych i przy wietrze przekraczającym 25 m/s. 

 

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 

 

 Na obecnym etapie projektowania inwestycji planuje się zamontowanie 18 turbin wiatrowych o 

mocy do 3 MW każda. Inwestor nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie wyboru dostawcy 

turbin.  

Inwestor nie wyklucza, w przypadku uzyskania lepszego terminu dostawy i/lub korzystniejszej ceny, 

instalacji turbin innego producenta. Warunkiem dla zmiany marki turbin wiatrowych jest zapewnienie, 

że zmiana dostawcy turbin nie spowoduje pogorszenia warunków akustycznych przedstawionych w 

niniejszym opracowaniu – parametry emisji hałasu, w stosunku do parametrów technicznych 

uwzględnionych w obliczeniach i analizach wykonanych na potrzeby niniejszego dokumentu, nie 

ulegną pogorszeniu oraz dochowane zostaną wszystkie ustalone poziomy emisji hałasu. 
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6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 
surowców, materiałów paliw oraz energii. 

 
Etap budowy 

Największe zużycie materiałów konstrukcyjnych pojawia się w fazie budowy. W przeliczeniu na 

1 elektrownię wiatrową zużycie betonu do konstrukcji fundamentów szacuje się na około 200 - 500 m
3
, 

zużycie stali zbrojeniowej wynosi średnio od 20 do 50 ton
2
.  

Zapotrzebowanie na materiały konstrukcyjne (piasek stabilizowany cementem, podsypka 

piaskowocementowa, żwir, beton cementowy, kruszywo łamane, tłuczeń kamienny itp.) do budowy lub 

modernizacji dróg dojazdowych zostanie szczegółowo oszacowane na etapie uzyskiwania pozwolenia 

na budowę. 

Ponadto, występować będzie typowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn 

wykorzystywanych w czasie budowy. 

 

Etap eksploatacji 

Elektrownie wiatrowe to urządzenia bezobsługowe niewymagające zasilania w wodę. W trakcie 

funkcjonowania elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej będą powstawać niewielkie ilości 

odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych np. oleje przekładniowe. Na 

dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie określić dokładnych ilości w/w surowców, jakie będą 

wykorzystywane na potrzeby serwisowania. 

 

Etap likwidacji 

Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia wody, surowców, materiałów, paliw i energii na 

etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Możliwe zużycie wody wiązać się będzie wyłącznie z 

potrzebami socjalno - bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów. Ponadto, jak w 

przypadku wszystkich działań związanych z pracą maszyn (dźwigów, samochodów, etc.), występować 

będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do ich napędu. 

 

7. Rozwiązania chroniące środowisko. 
 

W trosce o ochronę środowiska naturalnego, komfort mieszkańców okolicznych miejscowości 

i użytkowników gruntów na terenie elektrowni wiatrowych Inwestor zastosuje nowoczesną konstrukcję 

turbin wiatrowych, charakteryzujących się niskim poziomem emisji hałasu i wysokim poziomem 

bezpieczeństwa pracy. Planowana inwestycja nie będzie wiązać się z powstaniem źródeł dźwięku 

ponad normy akustyczne w stosunku do obiektów chronionych prawnie.  

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, wojskowego i innych obiektów latających 

zgodnie z obowiązującymi przepisami będą dokonane oznakowania elektrowni wiatrowych. W 

zakresie pozostałych komponentów środowiska (powietrze, gleba, wody gruntowe, wody podziemne) i 

                                                 
2
  Powyższe wielkości zostaną dokładnie ustalone na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę  
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gospodarki odpadowej przedmiotowe elektrownie wiatrowe nie będą wykazywały praktycznie żadnego 

oddziaływania, zatem nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych rozwiązań ochronnych w tym 

zakresie. Wytwarzane w okresie eksploatacji niewielkie ilości odpadów będą gromadzone selektywnie 

w oznakowanych kontenerach, pojemnikach i w miarę możliwości będą przekazywane do wtórnego 

wykorzystywania lub utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rodzaje działań zapobiegawczych lub ograniczających wpływ na środowisko:  

• wykonanie na etapie projektowania analizy oddziaływania akustycznego inwestycji, 

• wykonanie na etapie projektowania inwentaryzacji siedliskowej, ornitologicznej 

i chiropterologicznej terenu inwestycji, 

• wielokryterialna analiza opcji inwestycji, która poprzedziła wybór wariantu przeznaczonego do 

realizacji, 

• odpowiednie oddalenie inwestycji od siedzib ludzkich, gwarantujące brak przekroczeń 

obowiązujących norm emisji, w szczególności hałasu i pól elektromagnetycznych, 

• właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, co powinno zapobiec zanieczyszczeniu 

środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń budowlanych, 

• postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji zgodne 

z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów 

odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, przekazywanie odpadów do transportu, 

odzysku lub unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie 

pozwolenia, 

• zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi, i wykorzystanie jej po 

zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji, 

• prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej, 

• rezygnacja z zastosowania turbin o gorszych parametrach i wybór nowocześniejszych, bardziej 

przyjaznych dla środowiska, 

• odpowiednie usytuowanie elektrowni, minimalizujący ich potencjalny wpływ na przyrodę,  

w szczególności na ptaki i nietoperze (umożliwiające im swobodny przelot), 

• znaczne oddalenie inwestycji od obszarów chronionych i nie wkraczanie na obszary cenne 

przyrodniczo, 

• odtworzenie ewentualnych strat w roślinności powstałych w trakcie prac budowlano - 

montażowych, 

• malowanie konstrukcji matowymi farbami w jasnych kolorach, w celu eliminacji zjawiska 

refleksów świetlnych, zwiększenia widoczności i prawdopodobieństwa dostrzeżenia 

pracujących turbin przez przelatujące ptaki, 

• zastosowanie oznakowania przeszkodowego, tj. odpowiedniego malowania końcówek śmigieł 

oraz lamp umieszczonych w najwyższym miejscu gondoli, 

• nie umieszczanie na konstrukcji wież reklam komercyjnych w celu zachowania walorów 

krajobrazowych, 
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• wykonanie prac związanych z posadowieniem elektrowni wiatrowych poza sezonem lęgowym 

ptaków, w przypadku sąsiedztwa takich terenów, 

• podczas prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia gadów i płazów w wykopach. 

Gdyby budowa miała trwać w porze, w której zwierzęta te są aktywne, wykopy należałoby 

sprawdzać regularnie i uwięzione zwierzęta ratować. Gdyby przypadki takie zdarzały się często, 

należałoby skonsultować się z biologiem w celu określenia środków zaradczych odpowiednich 

dla danej lokalizacji wykopu. Istnieje możliwość, że budowa będzie dotyczyć stanowiska o 

znaczeniu archeologicznym. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z odpowiednimi 

procedurami, a o wszelkich znaleziskach powiadamiać służby archeologiczne, 

• w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych, turbiny należy wyposażyć 

w zabezpieczenia na wypadek silnych wiatrów. Aby uniknąć erozji gleby grunt w pobliżu 

fundamentów wież należy stabilizować. 

 

Zatem reasumując zapobieganie i zmniejszenie szkodliwych oddziaływań projektowanych elektrowni 

wiatrowych na środowisko można teoretycznie osiągnąć poprzez: 

1) zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych, 

2) dobór parametrów technicznych projektowanych elektrowni ograniczających ich wpływ na 

środowisko, 

3) wariantowanie lokalizacji elektrowni. 

 

Ad.1 Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanych elektrowni wiatrowych na etapie ich 

budowy można osiągnąć przez: 

� wywożenie urobku z wykopów pod fundamenty oraz transport materiałów budowlanych 

i elementów konstrukcyjnych elektrowni w jak największym stopniu z ominięciem terenów 

zabudowanych wsi i poza godzinami nocnymi (22
00

 – 6
00

), 

� wykorzystanie urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni do rekultywacji wyrobisk 

poeksploatacyjnych i innych terenów zdewastowanych w gminie Tarnogród, 

� prowadzenie prac budowlanych poza godzinami nocnymi (22
00

 – 6
00

). 

 

Ad.2 Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanych elektrowni wiatrowych na terenie ich 

lokalizacji, przez dobór parametrów elektrowni, można osiągnąć dzięki: 

� nie umieszczanie na konstrukcji elektrowni reklam, w celu ograniczenia ich oddziaływania na 

krajobraz (za wyjątkiem logo właściciela lub producenta turbin), 

� obniżenie mocy akustycznej elektrowni w celu ograniczenia jej oddziaływania na klimat 

akustyczny otoczenia.  

 

Ad.3 Na etapie projektowym planowanego przedsięwzięcia rozważano kilka rozwiązań wariantowych. 

Wariant wybrany do realizacji został przygotowany w oparciu o następujące założenia: 

� utrzymanie odpowiednich odległości turbin w stosunku do zabudowy mieszkaniowej – 

zapewniające dotrzymanie dopuszczalnych norm hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, 
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� wyłączenie z lokalizacji turbin terenów wartościowych ekologicznie. 

 

Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie będzie się wiązało ze zorganizowaną emisją 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Działalność przedmiotowej inwestycji nie będzie 

również źródłem niezorganizowanej emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do 

powietrza.  

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie poboru wody, ponieważ na terenie elektrowni nie będzie 

pracowników (nie ma potrzeby zatrudniać pracowników, a podczas prowadzenia prac 

konserwacyjnych osoby zajmujące się nimi będą zaopatrzone w wodę pitną we własnym zakresie z 

beczkowozu lub butelek). Nie będą powstawały ścieki technologiczne, ani socjalno – bytowe, w 

związku, z czym nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń środowiska wodno – 

gruntowego przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Ścieki deszczowe nie będą narażone na kontakt 

z substancjami niebezpiecznymi, będą odprowadzane na tereny zielone – w obrębie działek, na 

których będą posadowione turbiny wiatrowe, w związku z tym nie istnieje potrzeba stosowania 

dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko w zakresie gospodarki ściekowej, deszczowej. 

 

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

 
W wyniku eksploatacji przedmiotowych elektrowni wiatrowych nie będą powstawać ścieki 

socjalno – bytowe. 
 

W wyniku funkcjonowania przedmiotowych elektrowni wiatrowych nie będą powstawały ścieki 
technologiczne. 

 

Ścieki deszczowe odprowadzane będą na tereny zielone w obrębie działek, na których będą 

posadowione turbiny wiatrowe. Nie będą one narażone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. 

 

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji  

Realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów powstających przy 

wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstałe odpady nie będą należały do grupy odpadów 

niebezpiecznych i będą to przede wszystkim: 

� opakowania po materiałach budowlanych, które będą segregowane, a następnie 

wykorzystywane bądź przeznaczone do unieszkodliwienia, 

� złom stalowy oddawany do punktów skupu złomu, 

� odpady z budowy (tj. kawałki drewna, styropianu, papy, szkło) będą zbierane do pojemników i 

wywożone na składowisko bądź do odzysku. 

W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy wyznaczone zostaną miejsca 

gromadzenia odpadów powstających w czasie wykopów i budowy oraz odpadów typu komunalnego. 

Odpady składowane będą w sposób selektywny oraz wywożone okresowo. Sposób postępowania 

z odpadami Inwestor ustali bezpośrednio z Wykonawcą. 
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Zaleca się następujące postępowanie z odpadami fazy budowy: 

� wydzielić na placu budowy, miejsce do czasowego przechowywania odpadów, 

� wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach, odpady 

niebezpieczne należy gromadzić w atestowanych pojemnikach, 

� ustalić na etapie realizacji inwestycji, które odpady należy przekazać do wykorzystania, a które 

do unieszkodliwiania oraz zapewnić kontenery do selektywnego zbierania tych odpadów, w tym: 

odpadów zmieszanych budowlanych, 

� sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze 

procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwianiem odpadów poza terenem 

zainwestowania, 

� wytworzone odpady przekazywać należy firmom posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów, 

� firma realizująca prace budowlane jest zobowiązana prowadzić ewidencję ilościową i 

jakościową wytwarzanych odpadów, 

� firma prowadząca prace budowlane jest zobowiązana posiadać uregulowany stan prawny 

postępowania z odpadami, 

� zapewnić odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie z ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 236/2005 poz. 2008 tekst jednolity 

z późniejszymi zmianami, 

� niezanieczyszczone masy ziemne z terenu zainwestowania, nieprzewidziane do 

zagospodarowania w miejscu wytwarzania, należy traktować jako odpad i zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach, 

� w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji, należy wykonać rekultywację 

gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi. 

 

W przypadku racjonalnego postępowania z odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wszelkimi zasadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko w tym zakresie. 

Powstające odpady będą gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane. Po zakończeniu 

fazy budowy ww. rodzaje odpadów przestaną powstawać. 

 

Odpady powstające podczas funkcjonowania (eksploatacji) przedsięwzięcia  

W trakcie funkcjonowania elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej będą 

powstawać niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. 

Odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego, które posiadać powinny odpowiednie 

zezwolenie w tym zakresie. 

W obowiązku wytwórcy (wykonujące usługi) jest natomiast stosowanie takich form usług oraz 

surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie 

najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi – art. 18 ust.1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 

2013 Nr 0, poz. 21). 
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Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów podczas eksploatacji elektrowni następować będzie 

poprzez wykorzystywanie środków materiałowo - pędnych (smar, olej przekładniowy itp.) 

posiadających dużą żywotność eksploatacyjną, co pozwala na małą ingerencją podczas eksploatacji 

elektrowni wiatrowych.  

Wytworzone podczas prac remontowo – konserwacyjnych odpady będą zagospodarowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem obowiązku poddania ich w pierwszej kolejności 

procesom odzysku – art. 18 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 Nr 0, 

poz. 21) . 

Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach i w 

miarę możliwości będą przekazywane do wtórnego wykorzystywania lub utylizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace serwisowe transformatorów prowadzone będą poza 

terenem inwestycji. Inwestor nie będzie, więc wytwórcą odpadów w powyższym zakresie. 

Zaleca się następujące postępowanie z odpadami w fazie eksploatacji: 

� zbieranie odpadów w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających 

się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi niż 

niebezpieczne, 

� przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli jest to technologicznie lub 

ekonomicznie niemożliwe – przekazywane do unieszkodliwiania w sposób zgodny z zasadami 

ochrony środowiska (z uwzględnieniem stosowania składowania jako najmniej korzystnego dla 

środowiska), 

� do magazynowania odpadów innych niż niebezpiecznych wydzielona zostanie strefa 

magazynowa dla pojemników lub opakowań z odpadami, 

� w odniesieniu do olejów odpadowych sposób magazynowania dostosowany będzie do 

przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 

roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192 

poz. 1968), 

� w procesie zbierania i magazynowania olejów odpadowych niedopuszczalne jest ich mieszanie 

z innymi odpadami stałymi, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, 

płynami hydraulicznymi, preparatami chemicznymi. Dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów 

olejów napędowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na dalszy proces odzysku lub 

unieszkodliwienia, 

� oleje odpadowe zabierane będą do szczelnych pojemników wykonanych z materiałów 

trudnopalnych i odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki 

elektryczności statycznej, wyposażonych z szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed 

stłuczeniem, 

� oleje odpadowe będą magazynowane w miejscu utwardzonym, zabezpieczonym przed 

zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, magazyn wyposażony będzie w 

sorbenty, 
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� wytwarzane odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym 

podmiotom, posiadającym aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności 

w zakresie gospodarki odpadami (tj. zbierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania), 

� sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami będzie zgodny z gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim programem gospodarki odpadami. 

 

W fazie likwidacji inwestycji podstawową czynnością będzie demontaż turbin wiatrowych. Oprócz 

tego konieczna będzie rozbiórka fundamentów oraz nawierzchni utwardzonych układu komunikacji. 

Spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa pozwoli na przeprowadzenie tych prac w sposób 

niezagrażający środowisku przyrodniczemu. 

Likwidacja inwestycji wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza (głównie pyłów i spalin) oraz 

wzrostem uciążliwości akustycznej. Jednakże uciążliwości te będą krótkotrwałe. Podobnie jak 

w przypadku fazy budowy inwestycji, w czasie likwidacji powstaną ścieki bytowo – gospodarcze, 

magazynowane i odbierane przez uprawnionego odbiorcę. 

W fazie likwidacji powstaną odpady związane z rozbiórką turbin wiatrowych, fundamentów oraz sieci 

energetycznej. 

 

Powstałe odpady, związane z prowadzeniem likwidacji inwestycji, to głównie: 

• złom stalowy, 

• odpady z rozbiórki odpadów (tj. gruz betonowy oraz stal), 

• oleje odpadowe, 

• elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, 

• odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

 

Odpady te zostaną do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy. 

 

 

Oddziaływanie akustyczne 

Oddziaływanie akustyczne - na etapie budowy niniejszego przedsięwzięcia - z placu budowy 

będzie krótkotrwałe, a poziom hałasu minimalny i porównywalny z hałasem maszyn rolniczych 

używanych przy uprawie gruntów rolnych. 

 

Poziom imisji dźwięku w środowisku obliczony został w oparciu o program komputerowy WindPRO 

wersja 2.7.453. Przyjęty model obliczeniowy oparty jest na dwóch założeniach: 

• elektrownie wiatrowe traktowane są jako punktowe źródło dźwięku, 

• pracujące turbiny wiatrowe emitują dźwięk równomiernie we wszystkich kierunkach. 

 

Model obliczeniowy jest zgodny z polską norma PN ISO 9613-2 

Punktowe źródła dźwięku to takie, dla których każdy wymiar liniowy jest mniejszy od połowy 

odległości między środkiem geometrycznym źródła, a najbliższym punktem obserwacji. Emitują one 

dźwięk, który jest określany przez równoważny poziom mocy akustycznej LWAeq. 
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Model zastosowany w oprogramowaniu uwzględnia efekt pochłaniania dźwięku przez powietrze, a 

także poprawki spowodowane tłumieniem dźwięku przez grunt, zieleń. Nie uwzględnia natomiast 

występowania przeszkód terenowych, które dodatkowo ograniczają propagację dźwięku w przestrzeni 

(pasy zadrzewień i kompleksów leśnych). 

 

Prognozy dotyczące hałasu są opracowane przy założeniu, iż siłownie pracują przez 24 h/dobę 

w warunkach, przy których poziom hałasu przez nie emitowany jest maksymalny (wariant najbardziej 

niekorzystny dla Inwestora). 

W rzeczywistości spodziewać się należy znacznie mniejszego oddziaływania turbin na klimat 

akustyczny obszaru otaczającego elektrownie wiatrowe, spowodowanego występowaniem znacznie 

niższej siły wiatru przez większą część doby, niż ta założona w symulacji – analizie akustycznej. 

 

W analizie akustycznej przyjęto współczynnik szorstkości gruntu G=1,00 charakterystyczny dla terenu 

opracowania (porowaty, lekko pofalowany teren, pola uprawne).  

Dla celów obliczeniowych przyjęto maksymalny potencjalny poziom mocy akustycznej turbin  

wiatrowych o następującej mocy: 

-dla 18 planowanych turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda – 106,5 dB(A), przy wysokości 

wieży turbin do 119 m każda, oraz średnicy wirnika do 112 m każdy. 

Analizę oddziaływania akustycznego przeprowadzono na wysokości 4,0 m. 

 

Na podstawie analizy map topograficznych, dokonano identyfikacji obszarów chronionych 

akustycznie. 

Na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszego opracowania przedstawiono lokalizację turbin 

wiatrowych wraz z zasięgiem oddziaływania przedmiotowej inwestycji: 

 

Na powyższej mapie zaznaczono zasięg oddziaływania inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem 

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

środowisku (Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 826), dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 

• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- równoważny poziom hałasu dla pory dziennej – 50 dB(A) – w godzinach od 6
00

 do 22
00

 

- równoważny poziom hałasu dla pory nocnej – 40 dB(A) – w godzinach od 22
00

 do 6
00

. 

 

• dla zabudowy zagrodowej: 

- równoważny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB(A) – w godzinach od 6
00

 do 22
00

 

- równoważny poziom hałasu dla pory nocnej – 45 dB(A) – w godzinach od 22
00

 do 6
00

. 

 

Charakterystyka skumulowanego oddziaływania akustycznego 

W celu ustalenia możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego w zakresie 

oddziaływania akustycznego na terenie gminy Tarnogród wystąpiono do Urzędu Miejskiego w 
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Tarnogrodzie z wnioskiem o udostępnienie informacji odnośnie lokalizacji na terenie gmin istniejących 

oraz planowanych elektrowni wiatrowych.  

W odpowiedzi otrzymano pismo z dnia 21.08.2012 r. znak: BK.6727.86.2012 (Załącznik Nr 2), że na 

terenie gminy Tarnogród nie ma wież turbin elektrowni wiatrowych. 

 

Jak wynika z wyżej przedstawionych informacji przedmiotowa inwestycja nie będzie sąsiadować z 

innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze na terenie gminy Tarnogród, w związku z czym 

nie wykonano symulacji skumulowanego oddziaływania. 

 

Oddziaływanie na krajobraz 

Przedmiotowe elektrownie wiatrowe stanowić będą wyraźną dominantę krajobrazową. Ze 

względu na fakt, iż oceny estetyczne elektrowni wiatrowych są skrajnie zróżnicowane – od 

negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji technicznych obcych w krajobrazie, po 

pozytywne, ze wskazaniem na wyrafinowany, prosty i nowoczesny kształt trudno jest dokonać 

jednoznacznej, a zarazem obiektywnej oceny, co do powodowanego przez siłowni wiatrowe wpływu 

na krajobraz. 

Jednakże mając na uwadze wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe, instalacja tego 

typu urządzenia na terenie gminy Tarnogród, nie będzie czynnikiem negatywnym dla rozpatrywanego 

terenu, gdyż okolice zaliczane są do obszaru upraw rolnych. 

 

9. Analiza migotania cienia. 

Obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej rzucają na otaczające je tereny cień, 

powodując tzw. Efekt migotania, nazywany również niesłusznie efektem stroboskopowym. Z efektem 

migotania cieni mamy do czynienie głównie w krótkich okresach dnia, w godzinach porannych i 

popołudniowych, gdy nisko położone na niebie słońce świeci zza turbiny, a cienie rzucane przez 

łopaty wirnika są mocno wydłużone. Jest on szczególnie zauważalny w okresie zimowym, kiedy to kąt 

padania promieni słonecznych jest stosunkowo nisko. 

Aby efekt migotania cieni wywoływany przez elektrownię wiatrową mógł osiągnąć częstotliwość efektu 

stroboskopowego, a więc przekraczać wartość 2,5 Hz, rotor wiatraka musiałby wykonywać 50 obrotów 

wirnika na minutę, tymczasem nowoczesne wolnoobrotowe turbiny obracają się ze znacznie mniejszą 

prędkością. Stwierdza się, zatem, że podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych nie wystąpi 

migotanie cienia powodujące uciążliwości.  

 
10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

 Uwarunkowania lokalizacyjne oraz zasięg oddziaływań przedstawiony w niniejszej karcie 

informacyjnej daje podstawę do stwierdzenia, że projektowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie 

miało oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 
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11. Obszary podlegające ochronie na podatnie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia. 

W najbliżej odległości od planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obszary 

chronione: 

� Obszary specjalnej ochrony ptaków: 

-Puszcza Solska PLB060008 

-Roztocze PLB060012 

-Lasy Janowskie PLB060005 

 

� Specjalne obszary ochrony siedlisk: 

-Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 

-Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 

-Lasy Sieniawskie PLH180054  

-Dolina Dolnego Sanu PLH180020 

-Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 

-Roztocze Środkowe PLH060017 

-Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 

-Sztolnie w Senderkach PLH060020 

 

� Parki narodowe: 

-Roztoczański Park Narodowy 

 

� Rezerwaty: 

-Brzyska Wola  

-Lupa 

-Obary 

-Szum 

-Czartowe Pole 

-Kacze Błota 

-Las Klasztorny 

-Lasy Janowskie 

 

� Parki krajobrazowe: 

-Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 

-Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 

-Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 

 

� Obszary chronionego krajobrazu: 

-Kuryłowski 
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-Sieniawski 

-Roztoczański (woj.podkarpackie) 

-Brzóźniański 

-Zmysłowski                             

 

� Zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

Brak obszarów       

 

Odległości wszystkich projektowanych turbin od obszarów chronionych zostały przedstawione 

w  załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania. 

W najbliżej odległości od planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obszary 

chronione: 

 
Biorąc pod uwagę odległości dzielące w/w obszary chronione, a teren inwestycyjny prognozuje się, iż 

projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Wszystkie w/w obszary chronione znajdują się poza zasięgiem oddziaływania przedmiotowej 

inwestycji. 

 

12. Wstępna ocena lokalizacji farmy wiatrowej pod kątem oddziaływania na 

awifaunę i chiropterofaunę. 

Wstępna ocena lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w Tarnogrodzie pod kątem 

oddziaływania na ptaki - załącznik Nr 4 (Autor: Grzegorz Osojca Krasiński – Biuro Ekspertyz 

Przyrodniczo – Leśnych). 

Wstępna ocena lokalizacji farmy wiatrowej w Tarnogrodzie pod kątem oddziaływania na 

nietoperze – załącznik Nr 5 (Autor: Grzegorz Osojca Krasiński – Biuro Ekspertyz Przyrodniczo – 

Leśnych). 

 
 

13. Podsumowanie. 

Realizacja elektrowni wiatrowych wpisuje się w Politykę Energetyczną Polski wynikającą z 

regulacji prawnych Unii Europejskiej. Projektowana farma wiatrowa o łącznej mocy do 54 MW w 

okresie realizacji przedsięwzięcia, jak również w okresie eksploatacji nie będzie wiązała się z emisjami 

gazów ani pyłów do atmosfery. Lokalizacja elektrowni wiatrowych nie będzie miała negatywnego 

wpływu na ekosystem. Zastosowanie turbin wiatrowych, które cechuje optymalna wydajność energii 

oraz niski poziom hałasu powoduje, że planowana inwestycja nie wiąże się z powstaniem źródeł 

hałasu przekraczających normy akustyczne w stosunku do obiektów chronionych prawnie. 

W celu uniknięcia kolizji z obiektami latającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami będą dokonane 

oznakowania planowanych elektrowni wiatrowych. 

W zakresie pozostałych komponentów środowiska (powietrze, woda, gleba), ilość oraz rodzaj 

wytworzonych odpadów przez istniejącą oraz planowane elektrownie wiatrowe, nie wykazuje 

praktycznie żadnego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Na etapie dalszych analiz 
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technicznych, ekonomicznych i prac projektowych inwestor planuje zastosować najbardziej optymalne 

nowoczesne rozwiązania techniczne, które będą ograniczały, bądź w całości eliminowały potencjalne 

negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne elektrowni wiatrowych. Planowana inwestycja nie 

będzie oddziaływać niekorzystnie na faunę i florę na jej terenie i terenie gminy Tarnogród. Produkcja 

energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących siłę wiatru należy do odnawialnych źródeł energii 

i z tego punktu widzenia jest uważana jako instalacja chroniąca środowisko. 
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Załączniki do Karty informacyjnej 
 
Załącznik Nr 1 – Mapa z lokalizacją turbin wiatrowych oraz zasięgiem oddziaływania inwestycji.  

 
Załącznik Nr 2 – pismo z Urzędu Miejskiego Tarnogród z dnia 21.08.2012 r. znak: 

BK.6727.86.2012 dotyczące planowanych i istniejących elektrowni wiatrowych na terenie gminy. 
 

Załącznik Nr 3 – Odległości wszystkich projektowanych turbin od obszarów chronionych. 

 

Załącznik Nr 4 – Wstępna ocena lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w Tarnogrodzie pod 

kątem oddziaływania na ptaki (Autor: Grzegorz Osojca Krasiński – Biuro Ekspertyz Przyrodniczo – 

Leśnych). 

 

Załącznik Nr 5 – Wstępna ocena lokalizacji farmy wiatrowej w Tarnogrodzie pod kątem 

oddziaływania na nietoperze (Autor: Grzegorz Osojca Krasiński – Biuro Ekspertyz Przyrodniczo – 

Leśnych). 

 

 





EW1           

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 5.5 

Roztocze PLB060012 19.4 

Lasy Janowskie PLB060005 25.6 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 5.1 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 9.9 

Lasy Sieniawskie PLH180054 16.2 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 19.4 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 24.8 

Roztocze Środkowe PLH060017 25.0 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 25.4 

Sztolnie w Senderkach PLH060020 28.6 

Parki narodowe 

Nazwa [km] 

Roztoczański 25.0 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 14.8 

Lupa 19.7 

Obary 19.9 

Szum 22.8 

Czartowe Pole 24.4 

Kacze Błota 25.8 

Las Klasztorny 26.1 

Lasy Janowskie 29.0 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 15.2 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 24.2 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 25.5 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 3.8 

Sieniawski 8.5 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 24.4 

Brzóźniański 27.0 

Zmysłowski 28.0 

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW2 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa 
[km

] 

Puszcza Solska PLB060008 6.2 

Roztocze PLB060012 20.1 

Lasy Janowskie PLB060005 26.0 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 5.8 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 10.6 



Lasy Sieniawskie PLH180054 15.8 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 18.8 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.0 

Roztocze Środkowe PLH060017 25.7 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 25.8 

Sztolnie w Senderkach PLH060020 29.3 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 25.7 

Rezerwaty 

Nazwa 
[km

] 

Brzyska Wola 14.1 

Lupa 19.1 

Obary 20.3 

Szum 23.5 

Czartowe Pole 24.9 

Las Klasztorny 25.5 

Kacze Błota 26.2 

Lasy Janowskie 29.3 

Parki krajobrazowe 

Nazwa 
[km

] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 15.8 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 24.9 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 25.9 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 3.1 

Sieniawski 8.0 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 24.5 

Brzóźniański 26.3 

Zmysłowski 27.3 

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

EW3 

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 6.7 

Roztocze PLB060012 20.8 

Lasy Janowskie PLB060005 26.1 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 6.4 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 11.2 

Lasy Sieniawskie PLH180054 15.7 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 18.2 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.0 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 26.0 

Roztocze Środkowe PLH060017 26.3 

Sztolnie w Senderkach PLH060020 29.9 

Parki narodowe 

Nazwa [km] 

Roztoczański 26.3 

 



Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 13.5 

Lupa 18.8 

Obary 20.5 

Szum 24.2 

Las Klasztorny 24.9 

Czartowe Pole 25.5 

Kacze Błota 26.3 

Lasy Janowskie 29.3 

Suchy Łuk 29.6 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 16.4 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 25.4 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 26.1 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 2.5 

Sieniawski 7.7 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 24.9 

Brzóźniański 25.7 

Zmysłowski 26.7 

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

 

EW4 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 7.5 

Roztocze PLB060012 21.6 

Lasy Janowskie PLB060005 26.4 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 7.1 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 11.9 

Lasy Sieniawskie PLH180054 15.6 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 17.4 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.0 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 26.2 

Roztocze Środkowe PLH060017 27.2 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 27.2 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 12.7 

Lupa 18.5 

Obary 20.7 

Las Klasztorny 24.1 

Szum 25.0 

Czartowe Pole 26.3 

Kacze Błota 26.5 

Suchy Łuk 28.8 



Lasy Janowskie 29.4 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 17.2 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 26.1 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 26.3 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.6 

Sieniawski 7.4 

Brzóźniański 24.8 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 25.4 

Zmysłowski 25.9 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW5 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 7.7 

Roztocze PLB060012 21.7 

Lasy Janowskie PLB060005 26.6 

Specjlane obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 7.3 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 12.1 

Lasy Sieniawskie PLH180054 15.4 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 17.4 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.2 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 26.4 

Roztocze Środkowe PLH060017 27.3 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 27.3 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 12.6 

Lupa 18.2 

Obary 20.9 

Las Klasztorny 24.0 

Szum 25.1 

Czartowe Pole 26.4 

Kacze Błota 26.7 

Suchy Łuk 28.6 

Lasy Janowskie 29.6 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 17.3 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 26.3 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 26.5 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.5 

Sieniawski 7.2 



Brzóźniański 24.7 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 25.4 

Zmysłowski 25.7 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

   

EW6 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 7.9 

Roztocze PLB060012 21.8 

Lasy Janowskie PLB060005 26.9 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 7.6 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 12.3 

Lasy Sieniawskie PLH180054 15.0 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 17.4 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.5 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 26.8 

Roztocze Środkowe PLH060017 27.4 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 27.4 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 12.6 

Lupa 17.9 

Obary 21.3 

Las Klasztorny 24.0 

Szum 25.2 

Czartowe Pole 26.3 

Kacze Błota 27.1 

Suchy Łuk 28.6 

Lasy Janowskie 30.0 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 17.2 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 26.6 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 26.9 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.5 

Sieniawski 6.9 

Brzóźniański 24.7 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 25.1 

Zmysłowski 25.5 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

 

 

 



EW7 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 7.9 

Roztocze PLB060012 21.7 

Lasy Janowskie PLB060005 27.1 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 7.6 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 12.4 

Lasy Sieniawskie PLH180054 14.8 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 17.6 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.8 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 27.0 

Roztocze Środkowe PLH060017 27.3 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 27.3 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 12.8 

Lupa 17.7 

Obary 21.5 

Las Klasztorny 24.2 

Szum 25.1 

Czartowe Pole 26.2 

Kacze Błota 27.3 

Suchy Łuk 28.7 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 17.1 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 26.6 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 27.1 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.7 

Sieniawski 6.7 

Brzóźniański 24.8 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 24.9 

Zmysłowski 25.5 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

 

EW8 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 8.3 

Roztocze PLB060012 22.1 

Lasy Janowskie PLB060005 27.5 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8.0 



Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 12.8 

Lasy Sieniawskie PLH180054 14.5 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 17.4 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 26.1 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 27.3 

Roztocze Środkowe PLH060017 27.7 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 27.7 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 12.5 

Lupa 17.3 

Obary 21.8 

Las Klasztorny 24.0 

Szum 25.5 

Czartowe Pole 26.4 

Kacze Błota 27.7 

Suchy Łuk 28.4 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 17.3 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 27.1 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 27.5 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.6 

Sieniawski 6.3 

Brzóźniański 24.5 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 24.9 

Zmysłowski 25.1 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW9 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 8.9 

Roztocze PLB060012 22.7 

Lasy Janowskie PLB060005 27.4 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8.4 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 13.2 

Lasy Sieniawskie PLH180054 14.8 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 16.6 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.8 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 27.2 

Roztocze Środkowe PLH060017 28.4 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 28.4 

Rezerwaty 



Nazwa [km] 

Brzyska Wola 11.8 

Lupa 17.3 

Obary 21.7 

Las Klasztorny 23.2 

Szum 26.2 

Czartowe Pole 27.2 

Kacze Błota 27.6 

Suchy Łuk 27.7 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 18.1 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 27.4 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 27.4 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 0.82 

Sieniawski 6.2 

Brzóźniański 23.7 

Zmysłowski 24.6 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 25.6 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów   

 

 

EW10 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 9.4 

Roztocze PLB060012 23.3 

Lasy Janowskie PLB060005 27.7 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8.9 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 13.8 

Lasy Sieniawskie PLH180054 14.6 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 16.1 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 25.9 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 27.5 

Roztocze Środkowe PLH060017 29.0 

Lasy Leżajskie PLH180047 29.9 

Parki narodowe 

Nazwa [km] 

Roztoczański 29.0 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 11.2 

Lupa 17.0 

Obary 22.0 

Las Klasztorny 22.6 

Szum 26.8 

Suchy Łuk 27.1 

Kacze Błota 27.8 

Czartowe Pole 27.8 

Zmysłówka 29.7 

 



Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 18.7 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 27.6 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 27.9 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa 
[km

] 

Kuryłowski 0.39 

Sieniawski 5.7 

Brzóźniański 23.1 

Zmysłowski 24.0 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 26.0 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW11 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 8.9 

Roztocze PLB060012 22.5 

Lasy Janowskie PLB060005 28.1 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8.6 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 13.4 

Lasy Sieniawskie PLH180054 14.0 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 17.2 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 26.6 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 27.9 

Roztocze Środkowe PLH060017 28.2 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 28.2 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 12.3 

Lupa 16.7 

Obary 22.4 

Las Klasztorny 23.7 

Szum 26.0 

Czartowe Pole 26.7 

Suchy Łuk 28.1 

Kacze Błota 28.2 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 17.6 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 27.7 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 28.0 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.6 

Sieniawski 5.7 

Brzóźniański 24.1 



Zmysłowski 24.5 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 24.8 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW12 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 10.0 

Roztocze PLB060012 23.8 

Lasy Janowskie PLB060005 28.3 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 9.5 

Lasy Sieniawskie PLH180054 14.0 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 14.4 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 15.9 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 26.4 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 28.1 

Roztocze Środkowe PLH060017 29.4 

Lasy Leżajskie PLH180047 29.7 

Starodub w Pełkiniach PLH180050 29.8 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 29.4 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 11.0 

Lupa 16.4 

Las Klasztorny 22.4 

Obary 22.6 

Suchy Łuk 26.8 

Szum 27.3 

Czartowe Pole 28.0 

Kacze Błota 28.4 

Zmysłówka 29.2 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 19.0 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 28.2 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 28.6 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 0.37 

Sieniawski 5.1 

Brzóźniański 22.8 

Zmysłowski 23.4 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 25.9 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

 

 



 

EW13 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 9.7 

Roztocze PLB060012 23.3 

Lasy Janowskie PLB060005 28.5 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 9.3 

Lasy Sieniawskie PLH180054 13.8 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 14.1 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 16.6 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 26.7 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 28.3 

Roztocze Środkowe PLH060017 29.0 

Starodub w Pełkiniach PLH180050 30.0 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 28.9 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 11.6 

Lupa 16.3 

Obary 22.8 

Las Klasztorny 23.0 

Szum 26.8 

Suchy Łuk 27.3 

Czartowe Pole 27.4 

Kacze Błota 28.6 

Zmysłówka 29.7 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 18.4 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 28.3 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 28.4 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.0 

Sieniawski 5.2 

Brzóźniański 23.4 

Zmysłowski 23.8 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 25.3 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW14 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 9.4 

Roztocze PLB060012 22.8 

Lasy Janowskie PLB060005 28.6 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 



Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 9.1 

Lasy Sieniawskie PLH180054 13.5 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 13.9 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 17.2 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 27.0 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 28.4 

Roztocze Środkowe PLH060017 28.5 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 28.5 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 12.2 

Lupa 16.2 

Obary 22.9 

Las Klasztorny 23.6 

Szum 26.3 

Czartowe Pole 26.9 

Suchy Łuk 27.9 

Kacze Błota 28.7 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 17.9 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 28.2 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 28.5 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 1.6 

Sieniawski 5.2 

Brzóźniański 23.9 

Zmysłowski 24.1 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 24.7 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW15 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 9.1 

Roztocze PLB060012 21.3 

Lasy Janowskie PLB060005 29.9 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8.6 

Lasy Sieniawskie PLH180054 11.9 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 13.6 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 19.6 

Roztocze Środkowe PLH060017 27.1 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 28.8 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 29.7 

Parki narodowe 

Nazwa [km] 

Roztoczański 27.1 



 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 14.5 

Lupa 15.5 

Obary 24.2 

Czartowe Pole 24.8 

Szum 24.9 

Las Klasztorny 25.9 

Nad Tanwią 29.9 

Suchy Łuk 30.0 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 15.9 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 28.0 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 29.8 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Kuryłowski 4.2 

Sieniawski 4.2 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 22.1 

Zmysłowski 25.2 

Brzóźniański 25.9 

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

 

EW16 

 

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 9.3 

Roztocze PLB060012 21.3 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8.8 

Lasy Sieniawskie PLH180054 11.6 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 13.8 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 19.5 

Roztocze Środkowe PLH060017 27.2 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 29.1 

Parki narodowe 

Nazwa [km] 

Roztoczański 27.2 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 14.7 

Lupa 15.2 

Obary 24.5 

Czartowe Pole 24.7 

Szum 25.0 

Las Klasztorny 26.1 

Nad Tanwią 29.8 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 



Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 15.8 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 28.2 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa 
[km

] 

Sieniawski 4.0 

Kuryłowski 4.4 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 21.9 

Zmysłowski 25.1 

Brzóźniański 26.0 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

EW17 
 

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa 
[km

] 

Puszcza Solska PLB060008 8.9 

Roztocze PLB060012 20.8 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8.4 

Lasy Sieniawskie PLH180054 11.7 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 13.4 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 20.0 

Roztocze Środkowe PLH060017 26.6 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 29.1 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 29.9 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 26.6 

Rezerwaty 

Nazwa 
[km

] 

Brzyska Wola 15.2 

Lupa 15.5 

Czartowe Pole 24.1 

Obary 24.4 

Szum 24.5 

Las Klasztorny 26.6 

Nad Tanwią 29.3 

Parki krajobrazowe 

Nazwa 
[km

] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 15.3 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 27.8 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 30.0 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Sieniawski 4.3 

Kuryłowski 4.8 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 21.5 

Zmysłowski 25.7 

Brzóźniański 26.6 

Zespoły przyrodniczo  



krajobrazowe 

      Brak obszarów       

 

   

 

 

EW18 
 

Obszary specjalnej ochrony ptaków 

Nazwa [km] 

Puszcza Solska PLB060008 8.3 

Roztocze PLB060012 20.1 

Lasy Janowskie PLB060005 29.8 

Specjalne obszary ochrony siedlisk 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 7.9 

Lasy Sieniawskie PLH180054 12.0 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 12.8 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 20.7 

Roztocze Środkowe PLH060017 25.9 

Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 29.0 

Sztolnie w Senderkach PLH060020 29.4 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 29.6 

Parki narodowe 

Nazwa 
[km

] 

Roztoczański 25.9 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Brzyska Wola 15.8 

Lupa 16.0 

Czartowe Pole 23.5 

Szum 23.8 

Obary 24.2 

Las Klasztorny 27.2 

Nad Tanwią 28.7 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 14.6 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 27.2 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 29.7 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Sieniawski 4.8 

Kuryłowski 5.3 

Roztoczański (woj.podkarpackie) 21.1 

Zmysłowski 26.4 

Brzóźniański 27.2 

Zespoły przyrodniczo 

krajobrazowe 

      Brak obszarów       
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1. Zakres raportu 

 

Raport ten ma na celu przedstawienie podstawowych danych (informacji), pomocnych w 

ocenie potencjalnie negatywnych skutków lokalizacji farmy wiatrowej pod Tarnogrodem 

(powiat Biłgoraj, woj. Lubelskie), na populacje ptaków. Informacje te są przydatne dla 

poznania i oceny zakresu możliwości zaistnienia konfliktu pomiędzy planowanym projektem 

elektrowni wiatrowej a wymogami ochrony ptaków. Przedstawiony raport należy traktować 

jako wynik wstępnej oceny właściwego procesu oceny wpływu tej inwestycji na środowisko. 

Raport koncentruje się na następujących sprawach: 

• Określenie gatunków ptaków występujących lub mogących występować na obszarze 

potencjalnie negatywnego wpływu inwestycji (teren w promieniu ok. 5/10 km 

kilometrów od centrum projektu farmy), w szczególności na występowaniu: 

1) Ptaków drapieżnych i innych gatunków ptaków szczególnie podatnych na 

kolizje z turbinami wiatrowymi i wysokimi konstrukcjami 

2) Gatunków rzadkich i zagrożonych wymarciem (wpisanych do Polskiej 

Czerwonej Księgi Zwierząt) 

3) Gatunków specjalnej troski w Europie (tzw. SPEC) oraz gatunków 

wymienionych w Dyrektywie Ptasiej 

4) Gatunków kluczowej odpowiedzialności 

 

• Identyfikacji możliwości występowania: 

1) Kolonii lęgowych i zimowisk ptaków 

2) Nie rozmnażających się skupisk (koczowisk) ptaków 

 

Na podstawie analizy przedstawionych powyżej zagadnień, poddano wstępnej ocenie 

przydatność zbadanego w trakcie wizji lokalnej obszaru okolic Tarnogrodu jako miejsca 

lokalizacji 8 turbinowej farmy wiatrowej. Określono również zagadnienia wymagające 

dalszych badań (monitoringu) w ramach procesu właściwej oceny oddziaływania inwestycji 

na środowisko, do przeprowadzenia w cyklu rocznym 2010/2011. 

 

2. Opis miejsca  

 

Teren pod planowaną inwestycję znajduje się w mezoregionie Wysoczyzny Biłgorajskiej 

należącym do makroregionu Kotliny Sandomierskiej. Planowana powierzchnia farmy 

wiatrowej to ok. 800 ha (18 turbin wiatrowych), lecz ,,screeningiem” objęto obszar 

przynajmniej 5 km od środka projektu farmy, lokalizowanej miedzy Tarnogrodem i 

Bukowiną II. Na analizowanym obszarze dominują tereny otwarte, zdominowane przez małe i 

średniej wielkości pola uprawne. Na wybranej lokalizacji farmy oraz w jej najbliższej okolicy 
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nie występują większe zbiorniki wodne, doliny rzeczne, strefy wybrzeża morskiego, mierzeje 

i półwyspy, grzbiety górskie, przełęcze. Dominuje rolniczy teren otwarty, a analiza fizjografii 

terenu pozwala stwierdzić, że nie występują tutaj elementy topografii terenu, sprzyjające 

koncentracji przelotów lokalnych oraz występowaniu korytarzy przelotów ponadlokalnych. 

Ten generalny wniosek nie dotyczy takich rodzin ptaków, jak np. siewki, łuszczaki, gęsi czy 

żurawi, zatrzymujących się i żerujących głównie na otwartych polach. 

 

W porównaniu do miejsc lokalizacji w Niemczech, gdzie już ok. 80 % farm wiatrowych 

planowanych jest w lasach (!), niniejsza lokalizacja jest względnie bardzo dobra. 

 

3. Metody 

 

Na podstawie analizy dostępnych danych (głównie opublikowanych w literaturze naukowej) 

oceniono możliwe i rzeczywiste ptaki spotykane na obszarze i w okolicy planowanej 

elektrowni wiatrowej (przynajmniej 5 km od środka projektu) oraz w zasięgu potencjalnie 

oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 (5-10 km). Po zebraniu danych o 

występowaniu ptaków (głównie opublikowane dane), przeprowadzono analizę możliwości 

zaistnienia konfliktu, opierając się głównie na opublikowanych wynikach badań 

przeprowadzonych na terenach śródlądowych farm wiatrowych (przegląd takich badań 

prezentują np. Hotker i in. 2006, Wuczyński 2009). 

 

4. Wizja lokalna miejsca 

 

W trakcie wizji lokalnej miejsca inwestycji (3 maj 2010 roku) potwierdzono, że bezpośredni 

obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych (18 turbin) zajmują otwarte siedliska rolnicze 

(agrocenozy), które sprzyjają utrzymywaniu się (występowaniu) potencjalnych zgrupowań 

ptaków ziem uprawnych, typowych dla średnio i intensywnego rolnictwa południowo-

wschodniej części Polski. 

 

Bocian biały. Występuje we wsiach w okolicach inwestycji. Teren ten nie charakteryzuje się 

niskim na tle kraju zagęszczeniem lęgowych bocianów białych. 

 

Bocian czarny. Występuje ponad 10 km od miejsca inwestycji (lasy Puszczy Solskiej, 

Roztocza południowego i w Lasach Sieniawskich), gdzie nad Tanwią, poza miejscem 

inwestycji, był obserwowany jeden przelatujący osobnik.  

 

Orlik krzykliwy. Spotykany wysoko krążący osobnik nad miejscem planowanej inwestycji. 
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Trzmielojad. Gatunek ten prawdopodobnie gniazduje gdzieś w okolicach farmy wiatrowej 

(do 5 km od niej), ponieważ był obserwowany krążący 2 km na południe od miejsca 

inwestycji. 

 

Myszołów zwyczajny. W trakcie wizji lokalnej widziany pod Bukowicą II (dwa osobniki z 

różnych par). 

 

Puszczyk. Wykazywany samiec w Tarnogrodzie, 2 km na E od miejsca inwestycji. 

 

Gawron. Kilka osobników żerowało w miejscu planowej inwestycji, w trakcie wizji lokalnej. 

 

Kuropatwa. Spotkana dwukrotnie w trakcie wizji lokalnej (przynajmniej 2 pary) 

 

Skowronek. Wielokrotnie słyszany w trakcie wizji lokalnej (przynajmniej 15 par). 

 

Dymówka. Widywano żerujące i przelatujące nad polami dymówki, gniazdujące w 

najbliższych wsiach. 

 

Trznadel. Spotykany 6 śpiewających samców w trakcie wizji lokalnej. 

 

5. Charakterystyka fauny ptaków pod katem inwestycji 

 

Spośród ok. 227-231 gatunków lęgowych w kraju od lat 80 XX wieku, w promieniu ok. 5-10 

kilometrów od środka planowanej farmy/turbiny wiatrowej może na stale (gniazdowanie, 

żerowanie w okresie lęgowym) lub okresowo (koczowanie, migracja, zimowanie) 

występować ok. 180 gatunków (załącznik I), co w skali kraju jest bardzo wysokim 

wskaźnikiem różnorodności gatunkowej ptaków. Świadczą o tym obserwacje w okolicy do 10 

km od projektu, np. gadożera, kani czarnej, puchacza, kraski, cietrzewia. 

 

5.1 Gatunki zagrożone i rzadkie 

 

Spośród ok. 230 gatunków lęgowych ostatnio w kraju, 54 uznano za gatunki rzadkie i 

zagrożone wymarciem, wpisując je do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ponadto, gatunki 

uznane za zagrożone w granicach Wspólnoty Europejskiej wymienia załącznik I Dyrektywy 

Ptasiej. W Polsce w ostatnich 20 latach gniazdowało ponad 70 gatunków z tego załącznika, co 

stanowi ok. 36% gatunków wymienionych w tej Dyrektywie (spośród 195 gatunków). Z nich 

najliczniej gniazdują w Polsce gąsiorek, ortolan i lerka. Ich krajowe populacje szacowane są 

na setki tysięcy par lęgowych.  
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Z grupy gatunków rzadkich i zagrożonych (PCKZ, DP) aż 40 gatunków może gniazdować lub 

wykorzystywać teren i okolice rozważanej inwestycji jako miejsce lęgowe (Załącznik II). 

Ponadto, na tym etapie projektu nie można wykluczyć, że jakieś zagrożone gatunki ptaków 

regularnie i stosunkowo licznie wykorzystują okolice i miejsce inwestycji w okresie 

polęgowym sezonowych migracji.  

 

5.2 Występowanie gatunków znanych z wysokiej kolizyjności 

 

Na podstawie wizji lokalnej, analizy literatury naukowej oraz występowania w miejscu i 

okolicy inwestycji siedlisk potencjalnych dla niektórych gatunków ptaków, nie można 

wykluczyć, że w okolicy i w miejscu inwestycji może występować przynajmniej kilkanaście 

gatunków szczególnie podatnych na kolizje z turbinami wiatrowymi i wysokimi 

konstrukcjami. 

 

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dostępnej literatury i danych wiadomo, że okolica 

elektrowni wiatrowych może być miejscem lęgowym lub też żerowiskiem dla przynajmniej 

kilkunastu gatunków podatnych na kolizje z wysokimi urządzeniami mechanicznymi (de 

facto nie tylko z wiatrakami). Są to następujące gatunki, które wykorzystują lub też będą 

wykorzystywać przestrzeń powietrzną planowanej inwestycji: 

 

1. Bocian biały. Żeruje w miejscu inwestycji 

2. Bocian czarny. Możliwe regularne zalatywanie (w tym żerowanie) lub też 

przelatywanie nad miejscem inwestycji ptaków gniazdujących w Lasach Sieniawskich 

i Puszczy Solskiej.  

3. Bielik Możliwe nie regularne zalatywanie (w tym żerowanie) lub też przelatywanie 

nad miejscem inwestycji ptaków gniazdujących w Lasach Sieniawskich i Puszczy 

Solskiej.  

4. Orlik krzykliwy. Chociaż niewiele wiadomo o podatności orlików na kolizje z 

wiatrakami, ponieważ w przebadanych dobrze pod tym kątem Niemczech gatunek ten 

praktycznie wyginął, to ze względu na zachowania łowieckie zakwalifikowanie orlika 

do grupy gatunków podatnych na kolizje z wiatrakami nie powinno budzić zastrzeżeń 

(patrz też Illner 2012, który podaje przypadek znalezienia jednego martwego orlika 

pod wiatrakiem w Niemczech). Orliki gniazdują na południe od projektu inwestycji 

(Lasy Sieniawskie i lasy Puszczy Solskiej), jak również nad Tanwią, na północy od 

miejsca planowanej inwestycji. 

5. Trzmielojad. Możliwe regularne zalatywanie (w tym żerowanie) lub też 

przelatywanie nad miejscem inwestycji ptaków gniazdujących w Lasach Sieniawskich 

i Puszczy Solskiej.  
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6. Myszołów zwyczajny. Możliwe intensywne żerowanie w miejscu inwestycji 

7. Błotniak stawowy. Nie jest wykluczone, że gatunek ten gniazduje gdzieś w okolicy 

na jakimś śródpolnym zbiorniku astatycznym, przez co regularnie żeruje na terenie 

planowanej farmy. 

8. Kania czarna. Można się spodziewać sporadycznego raczej żerowania kani czarnej na 

obszarze farmy, ponieważ gniazduje w tych okolicach. 

9. Żuraw. Możliwe żerowanie w okresie po lęgowym oraz migracji w miejscu 

inwestycji. 

10. Derkacz. Możliwe gniazdowanie pojedynczych samców gdzieś na obszarze 

inwestycji.  

11. Puchacz. Kilka par gniazduje w kompleksach leśnych na północ od Tarnogrodu oraz 

w lasach nad samą Tanwią. Jest to gatunek znacznie bardziej podatny na kolizje z 

farmami wiatrowymi niż, np. żuraw czy też dzikie gęsi, jednakże z niewiadomych 

powodów jest w ocenach oddziaływania farm wiatrowych całkowicie pomijany. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że terytoria puchaczy występują regularnie na 

północ i prawdopodobnie też na południu od obszaru projektu farmy. Tym samym 

żerowanie tego gatunku na obszarze planowanej farmy wydaje się być możliwe 

(puchacz regularnie żeruje nie tylko nad wodą, ale również na polach). W celu 

weryfikacji tego założenia (zasada przezorności), należy w lutym 2011 roku 

przeprowadzić dodatkowe kontrole (nie uwzględnione w standardowych 

,,Wytycznych”) pod katem wykrywalności stanowisk puchacza w lasach na południe 

od Tarnogrodu (Luchów, Wola Różaniecka).  

 

 

5.3 Gatunki kluczowej odpowiedzialności 

 

Według nowatorskiej koncepcji Sikory i in. (2007) gatunki kluczowej odpowiedzialności to 

te, których populacja krajowa przekracza 5-10 % ich liczebności w Europie. Jest to łącznie 37 

gatunków, z czego liczebność 11 gatunków przekracza 10% stanu populacji europejskiej 

(poniżej wytłuszczone). W miejscu i najbliższej okolicy projektu można spotkać, a także 

oczekiwać spotkania, następujące gatunki kluczowej odpowiedzialności: 

• tereny otwarte w krajobrazie rolniczym: bocian biały, kuropatwa, trznadel, 

łozówka, świerszczak, skowronek, cierniówka, pokląskwa, szpak, czajka, pliszka 

żółta 

• ludzkie osady: dymówka, kopciuszek 

• krajobraz leśny: bocian czarny, orlik krzykliwy, grubodziób, dzięcioł średni 

• błota i mokradła: żuraw, wodnik 
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• wody i rzeki: bąk, łyska, perkoz rdzawoszyi, perkozek, zausznik, perkoz dwuczuby, 

łabędź niemy, głowienka, śmieszka, błotniak stawowy, krzyżówka, bielik 

• gatunki kilku środowiskowe: puszczyk, myszołów, piegża, zaganiacz, słowik szary 

 

5.4 Gatunki specjalnej troski 

 

Jako, że Europa na krajach Wspólnoty Europejskiej się nie kończy, to powstała również 

klasyfikacja gatunków zagrożonych w skali całej Europy. Są to tzw. gatunki specjalnej 

troski – SPEC (Species of European Conservation Status). Spośród 226 gatunków ptaków z 

grupy SPEC o niekorzystnym statusie ochronnym w Europie 83 gatunki (37 %) gniazdują w 

Polsce (za Sikora i in. 2007). Podział gatunków SPEC jest następujący: 

• gatunki zagrożone globalnie: 7 gatunków w Polsce, które na obszarze projektu raczej 

nie występują 

• gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym, skoncentrowane w Europie: 25 

gatunków, w tym na obszarze i w okolicy projektu bocian biały, bocian czarny, żuraw, 

orlik krzykliwy 

• gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym i nieskoncentrowane w Europie: 51 

gatunków, w tym na obszarze projektu kuropatwa, dymówka, oknówka, skowronek, 

szpak, wróbel mazurek, bąk 

 

5.5 Występowanie koloni lęgowych 

 

Ze względu na strukturę krajobrazu i warunki siedliskowe gniazdowanie na obszarze lub w 

najbliższej okolicy projektu kolonijnych gatunków (mewy, rybitwy, czaple) jest mało 

prawdopodobne. Chociaż rzeczywista liczba miejsc odpowiednich dla ptaków wodno-

błotnych do założenia kolonii jest na tym terenie niewielka lub nawet zerowa, to kolonijne 

gatunki mogą być spotykane również w rolniczym krajobrazie, o czym świadczą obserwacje 

gawronów na polach pod Tarnogrodem. 

 

5.6 Występowanie zgrupowań nie lęgowych i przelatujących stad 

 

W miejscu planowanej inwestycji, w okresie polęgowym (październik – kwiecień) mogą się 

pojawiać stada dzikich gęsi i żurawi. Jednakże ze względu na mały udział wielkoobszarowych 

pól kukurydzy w strukturze lokalnego krajobrazu zatrzymywanie się tutaj tych stad, 

szczególnie większych stad gęsi i żurawi na kilka dni, jest mało prawdopodobne. Z drugiej 

strony, gdy weźmiemy pod uwagę, że w najbliższej okolicy inwestycji jest dolina dolnej 

Tanwi oraz mniejsza dolinka Złotej Nitki, będących potencjalnie noclegowiskami dzikich gęsi 

i żurawi, to żerowanie tych ptaków na polach pod Tarnogrodem może mieć regularnie 
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miejsce. Zarówno gęsi, jak i żurawie mogą zerować na polach w promieniu do 10 km od 

miejsc noclegowych. Każdego dnia, stada tych ptaków regularnie przelatują o wschodzie i 

zachodzie słońca pomiędzy miejscami żerowania i miejscami, gdzie nocują (wody i 

środowiska podmokłe). Tak regularnie przeloty, nawet na dystanse do 20-30 km, narażają 

ptaki na potencjalne kolizje z wiatrakami, zwłaszcza o zmierzchu, we mgle, w deszczu i przy 

opadach śniegu.  

 

Ponadto, istnienie dolin rzecznych na krańcach obszaru projektu (szczególnie Tanew) może 

powodować zwiększenie natężenia lokalnych przelotów ptactwa, szczególnie wodno-błotnego 

i innego niż wymienione wyżej. Ptaki te mogą przelatywać z jednej doliny, zapadliska, ługów, 

bieli, moczarów do drugich, przez obszar planowanej inwestycji. 

Dlatego też powyższe założenia może zweryfikować tylko przynajmniej roczny monitoring 

ptaków.  

 

5.7 Miejsca migracji ptaków 

 

Proponowana lokalizacja zespołu elektrowni wiatrowych/turbiny wiatrowej znajduje się 

stosunkowo daleko od miejsc znanych jako główne i kluczowe punkty zainteresowania 

ptaków migrujących na tzw. długich dystansach (gatunki typowo wędrowne). Takimi 

punktami są np. doliny rzeczne, krawędzie wysoczyzn, wybrzeże i pobrzeże Bałtyku, a w 

przypadku okolicy planowanej inwestycji jest to dolina Tanwi (ok. 6 km na północ od miejsca 

planowanej inwestycji). W konsekwencji liczebność migrujących ptaków nad obszarem 

inwestycji będzie ,,zdecydowanie i wielokrotnie niższa niż w obszarach znanych korytarzy 

migracyjnych”. Pomimo tego, regularnie, żeby nie powiedzieć wręcz bezmyślnie 

powtarzanego w Raportach OOŚ dotyczących farm wiatrowych na śródlądziu 

,,paradygmatu”, wiosną, jesienią, a w znacznie mniejszym stopniu też zimą, nad obszarem 

potencjalnej inwestycji przelatywać będzie znaczna liczba ptaków wróblowych, migrujących 

szeroko (tzw. szerokim frontem) nad wnętrzem kraju. Dużo z tych gatunków przelatuje dosyć 

wysoko, powyżej 100 m nad ziemią, a w przypadku stad ptaków nie wróblowych pułap lotu 

wynosi powyżej 200 metrów nad ziemią. Natomiast z tych przelotnych ptaków, które z 

powodu np. gęstej mgła zaniżą pułap lotu, wiele z nich zginie w wyniku kolizji z wiatrakami. 

Nad obszarem projektu mogą również przelatywać migrujące także w dzień niektóre 

wróblowe, gęsi, żurawie, gołębie, ptaki drapieżne, czajki, lecz na tym etapie projektu trudno 

cokolwiek powiedzieć o ich potencjalnej kolizyjności z wiatrakami.  

 

6. Obszary chronione 

 



 9 

W przypadku turbin wiatrowych pod Tarnogrodem istnieje, co prawda ze względu na 

względnie nie dużą odległość, bardziej teoretyczna szansa potencjalnie znaczącego 

oddziaływania farmy wiatrowej na następujące obszary Natura: 

• PLB 060008 Puszcza Solska. Obszar obejmuje duży kompleks leśny, w przewadze 

iglasty. Położony jest na styku Roztocza i Kotliny Sandomierskiej, w strefie 

granicznej, o szerokości kilku kilometrów. Na terenie ostoi dość licznie występują 

obszary bagienne, szczególnie w części zachodniej i południowej. Obszar przecięty 

jest dolinami rzek z niewielkimi wodospadami. W skład ostoi weszły również stawy 

rybne oraz tereny łąkowe i rolne. Stwierdzono tu występowanie 135 gatunków ptaków 

lęgowych, przynajmniej 30 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 13 gatunków z 

Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W obszarze lęgnie się przynajmniej 1% krajowej 

populacji bociana czarnego, gadożera, orlika krzykliwego, trzmielojada, bielika, 

puchacza, głuszca, cietrzewia, żurawia, derkacza i zimorodka. 

• PLB 060097 Dolina Dolnej Tanwi (ważny w regionie lubelskim Obszar Specjalnej 

Ochrony ptaków wodno-błotnych). 

• Lasy Sieniawskie (proponowany ptasi obszar Natura 2000, ostoja międzynarodowa; 

Wilk i in. 2010).  

 

Wynik z monitoringu pozwoli na ocenę czy będzie możliwość wykluczenia możliwości 

wystąpienia znaczącego wpływu planowanej farmy wiatrowej na ww. obszary Natura 2000 i 

ostoje ptaków 

 

7. Zagrożenia dla ptaków 

Planowana farma wiatrowa leży na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej, których 

pogranicze stanowi wyróżniające się w skali kraju miejsce pod względem bogactwa 

gatunkowego ptaków. Świadczy o tym ok. 180 gatunków, które możemy w tej okolicy 

spotkać w okresie lęgowym, a także 40 gatunków zagrożonych wymarciem (patrz pkt.5). Nic 

też nie wskazuje na to, aby obszar okolic Tarnogrodu nie był wyróżniającym się miejscem 

przystankowym w okresie wędrówek ptaków. Pomimo tego, teren planowanej inwestycji 

może być położony w bezpiecznej odległości od tras i ważnych miejsc zatrzymywania sie 

ptaków w okresie wędrówek.  

Nad terenem przyszłej farmy wiatrowej także będą odbywały się przeloty ptaków, jednakże  

masowe lub duże koncentracje migrujących ptaków, a z pewnością tych wodno-błotnych, 

wydają się w tym miejscu niemożliwe.  

Wielu renomowanych autorów monitoringów i ocen oddziaływania do Raportów OOŚ, jak 

mantrę uparcie powtarza, że ,,większość ptaków, których trasy migracji mogą przecinać teren 
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planowanej inwestycji (w naszym przypadku pod Tarnogrodem) należy do pospolitych 

gatunków o rozproszonym charakterze wędrówek, przebiegających przez cały obszar kraju” 

(tzw. migracja szerokim frontem). Ale żaden z nich nie dowiódł jeszcze w raporcie, że 

dodatkowo generowana przez uruchomienie danej farmy wiatrowej śmiertelność wśród tych 

,,pospolitych” ptaków, nie będzie znacząco oddziaływała na ich trwałe dzisiaj populacje (tj. 

utrzymujące się na względnie stabilnym poziomie). Tymczasem właśnie taki dowód jest de 

facto właściwą oceną oddziaływania farmy na ptaki, chociaż w zakresie tego raportu 

wstępnego nie ma miejsca na analizę tego problemu. 

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie oraz analizy dostępnego materiału literaturowego, 

wychodzi na to, że miejsce lokalizacji  18 turbin wiatrowych pod Tarnogrodem powinno 

powodować stosunkowo niską śmiertelność ptaków (oczywiście po przeliczeniu śmiertelności 

na 1 MV), co też prezentuje poniższa tabela.      

       

Tabela 3. Prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania farmy na ptaki (tzw. parametry 

lokalizacji inwestycji). 

 

Parametry lokalizacji Niskie Średnie Wysokie Bardzo 

wysokie 

Lęgowe ptaki drapieżne X ?   

Zimujące ptaki drapieżne X ?   

Inne duże ptaki lęgowe (żurawie, bociany itd.) X ?   

Występowanie gatunków o niekorzystnym 

statusie ochronnym 

X    

Gatunki gniazdujące kolonijnie  X   

Liczebność migrantów (prognoza) X ?   

Możliwość występowania tzw. wąskich gardeł 

szlaków migracyjnych 

X    

Możliwość występowania dużych zgrupowań 

poza lęgowych 

X ?   

Oddziaływanie na OSOP Natura 2000 X ?   

Oddziaływanie na inne formy ochrony przyrody X    

Liczba turbin w projekcie  18   

 

 

Z zebranego materiału i wizji lokalnej terenu wynika, że obszar projektowanej inwestycji 

powinien zostać poddanych szczegółowej obserwacji terenowej ptaków (i nietoperzy), 
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przeprowadzonej w cyklu rocznym. Umożliwi to uzyskanie podstaw do właściwszej oceny 

wpływu planowanej inwestycji na populacje ptaków (i nietoperzy). 

 

 

8. Monitoring przed realizacyjny 

 

Z zebranego materiału i wizji lokalnej terenu wynika, że obszar projektowanej inwestycji 

powinien zostać poddanych szczegółowej obserwacji terenowej ptaków (i nietoperzy), 

przeprowadzonej w cyklu rocznym. Umożliwi to uzyskanie podstaw do właściwszej oceny 

wpływu planowanej inwestycji na populacje ptaków (i nietoperzy). Ponieważ na tym etapie 

projektu nie widać żadnych stricte merytorycznych w tym zakresie przeciwwskazań, mogących 

wykluczyć realizację zespołu elektrowni wiatrowych pod Tarnogrodem, to monitoring przed 

realizacyjny można przeprowadzić nawet ścieżką A pod warunkiem, że będzie to przynajmniej 30 

kontroli/rok. Wbrew bardzo kontrowersyjnym poglądom niektórych specjalistów 30 kontroli 

terenowych/rok w zupełności wystarczy do prawidłowej oceny tego przedsięwzięcia w procedurze 

OOŚ. Najbardziej wiarygodnie z punktu widzenia procedury OOŚ byłoby jednak, gdyby w okresie 

lęgowym ptaków udało się wykonać monitoring przynajmniej przez dwa sezony lęgowe w celu 

określenia aktywności najbardziej kolizyjnych gatunków kluczowych (np. szponiaste, bociany, 

żuraw). Wynik z jednego sezonu rozrodczego, będący nawet wynikiem z wykonania serii 40 kontroli 

terenowych w roku (patrz propozycja nowych Wytycznych GDOŚ Chylarecki i in. 2011) może być 

obarczony nie znanym nam błędem. Dlatego proponuję określić aktywność istotnie kluczowych 

gatunków ptaków  przez dwa sezony rozrodcze. 

 

8. Podsumowanie 

 

Sam tylko jeden zespół elektrowni wiatrowych pod Tarnogrodem nie może znacząco 

wpływać na lokalne i ponad lokalne populacje ptaków. Inaczej – nie da się wykazać, 

analizując jedną tylko farmę wiatrową w tak względnie korzystnej lokalizacji, że nie będzie 

one istotnie znacząco oddziaływała na populacje chronionych gatunków (w rozumieniu 

zapisów art. 6 Dyrektyw Ptasiej). W przypadku planowanej elektrowni wiatrowej pod 

Tarnogrodem, tak jak i w każdym innym przypadku farmy wiatrowej (patrz Wuczyński 2009) 

pewna liczba ptaków (i nietoperzy) będzie rozbijać się na turbinach. Pojedyncza farma 

wiatrowa na śródlądziu w otwartym krajobrazie rolniczym nie powinna mieć istotnie 

znaczącego wpływu na populacje ptaków (i nietoperzy). Istotny problem z oddziaływaniem 

naszych śródlądowych farm wiatrowych na ptaki (i nietoperze) zacznie się dopiero wtedy, 

gdy farm wiatrowych powstaną dosłownie setki (patrz np. Carrete i in. 2009, Farfan i in. 

2009, de Lucas i in. 2012, Voigt i in. 2012). 
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1. Zakres raportu 

 

Raport ten ma na celu przedstawienie podstawowych danych (informacji), pomocnych w 

ocenie potencjalnie negatywnych skutków lokalizacji 8 turbiny wiatrowych pod Tarnogrodem 

(powiat Biłgoraj, województwo Lubelskie) na populacje nietoperzy. Informacje te są 

przydatne dla poznania i oceny zakresu możliwości zaistnienia konfliktu pomiędzy 

planowanym projektem turbiny wiatrowej a wymogami ochrony nietoperzy. Przedstawiony 

raport należy traktować jako wynik wstępnej oceny właściwego procesu oceny wpływu tej 

inwestycji na środowisko. Raport koncentruje się na następujących sprawach: 

• Określenie gatunków nietoperzy występujących lub mogących występować na 

obszarze zakładanego wpływu inwestycji, w szczególności na występowaniu:  

a) Gatunków szczególnie podatnych na kolizje z turbinami wiatrowymi i 

wysokimi konstrukcjami 

b) Gatunków zagrożonych (wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt) 

c) Gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 

 

• Identyfikacji możliwości występowania letnich kolonii rozrodczych oraz zimowisk 

nietoperzy w obszarze zakładanego wpływu planowanej inwestycji 

 

Na podstawie analizy przedstawionych powyżej zagadnień, poddano wstępnej ocenie 

przydatność zbadanego w trakcie wizji lokalnej obszaru okolic Tarnogrodu jako miejsca 

lokalizacji farmy wiatrowej. 

 

2. Opis miejsca 

 

Farma wiatrowa (18 turbin) planowana jest między Tarnogrodem, a Bukowiną II, w Kotlinie 

Sandomierskiej na Wysoczyźnie Biłgorajskiej (region fizycznogeograficzny Północnego 

Podkarpacia). Miejscem inwestycji jest rozległy, otwarty krajobraz rolniczy gminy 

Tarnogród, leżącej pomiędzy lasami Puszczy Solskiej (10 km na północ od miejsca 

inwestycji), lasami Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, lasami w silniej 

zalesionym krajobrazie nad Sanem oraz na zachód, nad Dolnym Sanem (nadleśnictwa 

Oleszyce i Sieniawa). 

             

3. Metody 

 

Na podstawie analizy dostępnych danych (głównie opublikowanych w literaturze naukowej) 

oceniono możliwe i rzeczywiście występujące gatunki nietoperzy: 

• w najbliższej okolicy planowanej farmy wiatrowej tj. do 1 km 
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• w zasięgu zakładanego największego wpływu oddziaływania turbin wiatrowych na 

nietoperze (teren w promieniu ok. 5 km od planowanego środka farmy) 

• na terenach sąsiednich, ale w dalszej odległości od oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia (teoretycznie poza zasięgiem wpływu turbin) 

 

Po zebraniu danych o występowaniu nietoperzy w obszarze i okolicy projektu, 

przeprowadzono analizę możliwości zaistnienia konfliktu, opierając się głównie na 

opublikowanych wynikach badań przeprowadzonych na terenach śródlądowych, a w 

mniejszym stopniu również przymorskich farm wiatrowych (przegląd takich badań prezentuje 

Rodrigues i in. 2008 oraz Kepel i in. 2011). 

 

4. Wizja lokalna miejsca 

 

W trakcie wizji lokalnej miejsca inwestycji (10 maj 2010 roku) potwierdzono, że cały obszar 

projektu elektrowni wiatrowej zajmują siedliska rolnicze (agrocenozy, po polsku pola), które 

sprzyjają utrzymywaniu się (występowaniu) potencjalnych zgrupowań nietoperzy 

charakterystycznych dla ekstensywnego krajobrazu kulturowego południowo wschodniej 

Polski. Ogólnie, to ani miejsce, ani też okolica projektu farmy wiatrowej nie wyróżnia się 

żadnymi znaczącymi elementami w krajobrazie Wysoczyzny Biłgorajskiej, które bardziej 

,,przyciągały by” nietoperze. Krajobraz, a raczej pola w okolicy pozbawione są większej 

ilości szpalerów drzew, zadrzewień i skupisk krzewów, które byłyby regularnym miejscem 

żerowania i przemieszczania się nietoperzy w trakcie żerowania, a być może także, że i w 

trakcie sezonowych wędrówek. Z tego powodu miejsce inwestycji będzie charakteryzowało z 

reguły znaczne ubóstwo zespołu gatunkowego i ilościowego nietoperzy. Jako, że nietoperze 

emitują słabe ultradźwięki o niewielkim zasięgu, to w celu orientacji przestrzennej, a także do 

rozprzestrzeniania się (lotów godowych, łowieckich i przelotów w trakcie migracji) 

wymagają obecności liniowych elementów krajobrazu, np. szpalerów drzew, zadrzewień. Ich 

ilość w najbliższej okolicy planowanej turbiny (do kilkuset metrów) jest tymczasem mocno 

ograniczona.  

Z drugiej strony, w takim typie krajobrazu kulturowego, to właśnie sztuczne siedliska 

tworzone przez człowieka stanowią dla nietoperzy najczęściej wykorzystywane miejsca do 

założenia letnich kolonii, miejsca dziennych kryjówek oraz zimowisk. Takimi potencjalnymi 

miejscami w okolicy planowanej turbiny, gdzie w większej liczbie mogą przebywać 

nietoperze (kolonie rozrodcze lub zimowiska przynajmniej 20 osobników), są drewniane 

kościoły (Tarnogród – kościół św. Rocha z ok. 1610 roku, cerkiew św. Trójcy, kościół 

parafialny; Bukowina – modrzewiowy kościół z 1693 r.), kościół w Luchowie Górnym oraz 

tradycyjne zabudowania gospodarcze, szczególnie drewniane w Tarnogrodzie, Bukowicy II i 

Luchowie Górnym. 
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5. Charakterystyka fauny nietoperzy 

 

Teoretycznie, to nawet wszystkie 19 gatunków nietoperzy występujących na Wysoczyźnie 

Biłgorajskiej oraz na Roztoczu można spotkać w okolicy inwestycji, w okresie rozrodu i 

zimowania, lub tylko w trakcie sezonowych migracji. Mogą to być następujące gatunki 

(rodzaje) nietoperzy: 

• Nocki (duży, wąsatek, łydkowłosy, rudy, Bechsteina, Natterera i nocek Brandta) 

• Mroczki (posrebrzany, pozłocisty i mroczek późny) 

• Karliki (malutki, drobny i karlik większy) 

• Borowce (borowiec wielki i borowiaczek) 

• Gacki (brunatny i gacek szary) 

• Mopek 

 

Pomimo tego, na podstawie wizji lokalnej, analizy literatury chiropterologicznej oraz 

struktury krajobrazu w najbliższej okolicy planowanej turbiny można z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć, że obszar w promieniu 2 km od planowanej turbiny nie 

stanowi miejsca mniej lub bardziej regularnego występowania rzadkich i zagrożonych 

gatunków nietoperzy. Natomiast mniej lub bardziej liczne występowanie pospolitszych 

gatunków nietoperzy, w takim typie kulturowego krajobrazu podgórskiego, możemy z 

miejsca uznać za pewne. Kwestią otwartą jest tylko, gdzie i w jakiej liczbie te pospolitsze 

gatunki występują. Dlatego na podstawie struktury krajobrazu i analizy literatury 

chiropterologicznej, można śmiało przyjąć, że skład gatunkowy nietoperzy na obszarze i w 

najbliższej okolicy planowanej turbiny nie jest aż tak bogaty gatunkowo i liczebnie, jak w 

przebadanych pod kątem występowania nietoperzy lasach i okolicach Puszczy Solskiej, 

Lasach Janowskich i Lipskich czy na obszarze Roztocza (łącznie 19 gatunków). 

 

5.2 Gatunki rzadkie, zagrożone i wymagające ochrony 

 

Wydaje się, że spośród wszystkich 9 wymierających gatunków nietoperzy (patrz Polska 

Czerwona Księga Zwierząt) oraz spośród 7 gatunków wymienionych w załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej, na obszarze i w najbliższej okolicy projektu nie spotkano 

dotychczas żadnego z tych gatunków. Wynika to po części nie tyle z mało odpowiedniej dla 

tej grupy nietoperzy struktury krajobrazu, co z niedostatecznego rozpoznania fauny 

nietoperzy w okolicach Tarnogrodu (dane M. Piskorskiego i in., Lublin). 

 

• Nocek duży. Wykazany ok. 10 km na N od miejsca inwestycji. 
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• Nocek łydkowłosy. Znany dopiero z terenów Roztocza, ponad 10 km od miejsca 

inwestycji. 

• Nocek Bechsteina. Stwierdzono w lasach Puszczy Solskiej i na środkowym Roztoczu. 

• Nocek orzęsiony. W tej części kraju najbliższe znane miejsca występowania tego 

gatunku znajdują się w Bieszczadach, nad górnym Sanem. 

• Mroczek posrebrzany. Występuje w lasach i okolicach Puszczy Solskiej oraz na 

Roztoczu. 

• Mroczek pozłocisty. Najbliższe miejsca występowania na Roztoczu. 

• Borowiaczek. Najbliższe znane miejsca występowania borowiaczka znajdują się w 

lasach Puszczy Solskiej i na Roztoczu. 

• Mopek. Stwierdzany w promieniu do 10 km od miejsca inwestycji. 

 

6. Miejsca sezonowych wędrówek (migracji) 

 

Wydaje się, że proponowana lokalizacja 8 turbin wiatrowych nie leży w miejscu znanym jako 

główne i kluczowe punkty zainteresowania nietoperzy (i ptaków) migrujących na tzw. długich 

dystansach (gatunki wędrowne). Takimi punktami są np. doliny rzeczne (np. dolina Sanu) czy 

też górskie przełęcze i doliny. W konsekwencji liczebność przelatujących nad obszarem 

inwestycji nietoperzy powinna być znacznie, znacznie niższa niż w obszarach znanych 

korytarzy i miejsc migracyjnych (o ile w przypadku nietoperzy ogólne można mówić o 

korytarzach migracyjnych; patrz niżej).  

 

7. Zagrożenia nietoperzy 

 

Powszechnie przyjmuje się, że farmy wiatrowe mają niekorzystny wpływ głównie na ptaki, 

zbijające się szczególnie nocą o turbiny i śmigła wiatrakowe. Tymczasem, jak wskazują 

badania prowadzone w innych krajach farmy wiatrowe mogą mieć w niektórych lokalizacjach 

podobne, a nawet jeszcze większe oddziaływanie na nietoperze (Rodrigues i in. 2008). 

Nietoperze, tak samo, jak większość gatunków ptaków, są zwierzętami o dość dużej 

aktywności ruchowej w ciągu doby (loty w celu zdobycia pokarmu, wykarmienia młodych 

itd.), oraz w ciągu roku (sezonowe migracje pomiędzy miejscami lęgowymi, a zimowiskami). 

Z tego powodu są tak samo, jak ptaki narażone na kolizje z wiatrakami, pomimo wydawałoby 

się ich rewelacyjnych zdolności echolokacji przeszkód terenowych (tzw. efekt barotraumy – 

co prawda nietoperze omijają pracujące śmigło turbiny, lecz ciśnienie przez nie wytworzone 

rozrywa im narządy wewnętrzne, szczególnie płuca) 

 

Pod względem zachowań wędrówkowych, a przez to podatności na kolizje z turbinami, 

możemy podzielić nietoperze na: 
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• mniej lub bardziej osiadłe (wędrujące na odległość 50-150 km między odpowiednimi 

terenami, gdzie zakładają kolonie rozrodcze, a miejscami zimowania) 

• regularnie zmieniające miejsce pobytu o sto do kilkuset kilometrów 

• właściwe wędrowne, migrujące co roku na tzw. długich dystansach do ponad tysiąca 

kilometrów 

 

Pierwszą i drugą grupę stanowią gatunki, które odbywają wędrówki pomiędzy miejscami 

rozmnażania a zimowania, w tej samej strefie klimatycznej. W odróżnieniu od trzeciej grupy 

nietoperzy typowo wędrownych, kierunek ich sezonowych migracji nie jest ściśle określony – 

zlatują się koncentrycznie ze wszystkich stron do swoich miejsc hibernacji (zimowania). 

Tymczasem wędrowne nietoperze odbywają regularne, długodystansowe migracje sezonowe 

(nawet do 2000 km) między miejscami rozrodu i zimowania (z reguły migracje między 

strefami klimatycznymi w gradiencie z północy na południe). Migracje ich przypominają 

analogiczne wędrówki ptaków, dlatego ta grupa nietoperzy jest szczególnie narażona na 

kolizje z farmami wiatrowymi w trakcie sezonowych wędrówek. Zauważmy, że w trakcie 

takiej dalekiej wędrówki nietoperz przelatuje często nad kilkudziesięcioma planowanymi 

farmami wiatrowymi na trasie wędrówki. Do grupy wędrownych nietoperzy należy borowiec 

wielki, borowiaczek, mroczek posrebrzany, karlik większy, karlik malutki i karlik drobny. 

Podobnie, jak u ptaków ich trasy migracji biegną często wzdłuż wybrzeży morskich i dolin 

rzecznych. W odróżnieniu jednak od ptaków, których trasy wędrówek badano dokładnie 

niemal u wszystkich gatunków, wiedza na temat wędrówek nietoperzy jest znikoma i nie daje 

odpowiedzi nawet na podstawowe pytania z punktu widzenia ochrony nietoperzy przed 

kolizjami na farmach wiatrowych. Nie wiemy, czy nietoperze wolą przelatywać w trakcie 

wędrówek wzdłuż wyróżniających się i charakterystycznych elementów rzeźby terenu i 

krajobrazu, np. dolin rzek, czy też wolą wędrówkę szerokim frontem nad lądem. Wydaje się, 

większość nietoperzy, wędrując nad stałym lądem podąża wzdłuż dolin dużych rzek (np. Ren, 

Wisła, San), lasów i krajobrazów zalesionych. Nie jest jednak wyjaśnione, czy doliny rzeczne 

i krajobrazy z dużym udziałem lasów wskazują im kierunek wędrówki, czy też raczej 

stanowią zasobne żerowiska, zapewniające pokarm wędrującym dolinami osobnikom. 

 

Wpływ farm wiatrowych na nietoperze zaznacza się również w miejscach lęgowych 

nietoperzy, gdy wieczorem wylatują z kryjówek na łowy w mniej lub bardziej zadrzewionym 

(otwartym) krajobrazie (pola, a szczególnie łąki, zadrzewienia, doliny rzeczne, wody, 

moczary, śródpolne lasy). Borowiec wielki jest typowym gatunkiem powszechnie 

występującym w lasach okolic Tarnogrodu. Pomimo tego do żerowania wymaga otwartego, 

bezdrzewnego krajobrazu, przez co regularnie opuszcza dzienne kryjówki w lasach, 

przelatując do miejsc żerowania nawet na odległość kilku, kilkunastu kilometrów od lasu. Są 

też gatunki nietoperzy, które do miejsc żerowania latają codziennie ponad 20 km od miejsc 
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przebywania w koloniach rozrodczych czy schronieniach letnich. Taka strategia życiowa 

niektórych gatunków nietoperzy naraża je na częste kolizje z wiatrakami, jeśli ich 

rozlokowanie w terenie jest nieplanowe i przypadkowe, robione wyłącznie tylko pod kątem 

warunków inwestora (np. wykupienie działek tylko pod katem warunków przyłączenia do 

sieci). 

 

 

8. Prognozowane oddziaływanie projektu na nietoperze 

 

Prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania farmy wiatrowej pod Tarnogrodem na 

nietoperze (tzw. parametry lokalizacji inwestycji) prezentuje poniższa tabela. 

 

Parametry lokalizacji Niskie Średnie Wysokie Bardzo 

wysokie 

Letnie kolonie rozrodcze (lęgowiska) X ?   

Kryjówki zimowe X ?   

Występowanie gatunków zagrożonych oraz o 

niekorzystnym statusie ochronnym 

X ?   

Liczebność migrantów (prognoza) X ?   

Możliwość występowania tzw. wąskich gardeł 

szlaków migracyjnych 

X    

Oddziaływanie na obszary Natura 2000 X ?   

Oddziaływanie na inne formy ochrony przyrody X    

Liczba turbin w projekcie  18   

 

 

5. Podsumowanie 

 

Planowana lokalizacja turbiny wiatrowej w otwartym krajobrazie intensywnie użytkowanych 

agrocenoz kulturowych pod Tarnogrodem, w tym przypadku z reguły pozbawionych większej 

ilości szpalerów drzew i zadrzewień, a będących regularnym miejscem żerowania i zapewne 

także przemieszczania się nietoperzy w trakcie sezonowych wędrówek, wydaje się nie 

wzbudzać większych wątpliwości z punktu widzenia ochrony nietoperzy, a szczególnie 

kluczowych w kraju miejsc występowania nietoperzy. 
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