
Przestrzenne uwarunkowania i ograniczenia 

rozwoju energetyki wiatrowej

dr Zdzisław Cichocki

Na podstawie pracy wykonanej w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym

w Warszawie i Wrocławiu w ramach tematu badawczego "Analiza podstaw lokalizacji elektrowni wiatrowych

w aspekcie ich oddziaływania na środowisko" Cichocki Z., Hajto M., Bidłasik M., Borzyszkowski J.,

Kuśmierz A., Gorczyński C.



Brak jasno określonych kryteriów lokalizacji farm wiatrowych przyczynia się 

do naruszenia ładu przestrzennego w Polsce, a także do powstania 

konfliktów społecznych. 

Obecnie w Polsce prowadzonych jest ok. 530 protestów. 

Wprowadzenie

#380 METRÓW
TO ZA MAŁO





Receptory

poziomy 
receptorów

regionalny lokalny



 średnia gęstość zaludnienia 

 gęstość sieci osadniczej

 stopień rozproszenia osadnictwa wiejskiego

 udział obszarów Natura 2000 i obszarów KSOCH

 lesistość 

Regionalne zróżnicowanie 
możliwości rozwoju EW

(kryteria „statystyczne”)



Kryteria

settlement-related
criteria group

kryteria osadnicze

obszary municypalne

osadnictwo wiejskie

kryteria przyrodnicze

obszary chronione
(KSOCH i Natura 2000)

korytarze ekologiczne

obszary leśne

kryteria krajobrazowe obszary o wybitnych i wysokich 
walorach krajobrazowych



Regionalne kryteria 
lokalizacji energetyki wiatrowej (rozwoju EW)

Regionalne dokumenty 

strategiczne:
Receptory regionalne Regionalne kryteria identyfikacji ryzyka 

rozwoju energetyki wiatrowej w regionie/kraju

Dokumenty strategiczne dot.: 

−rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu

−rozwoju sektora 

energetycznego

−polityki przestrzennej (KPZP, 

PZPW)

Osadnictwo

typy/formy osadnicze

− Obszary municypalne

− Rejony osadnictwa rozproszonego

− Rejony o gęstej sieci osadniczej

Struktura przyrodnicza

kraju/regionu

− Krajowe i regionalne korytarze ekologiczne 

− Rejony o wysokich walorach 

ornitologicznych, w tym główne trasy 

sezonowych przelotów migracyjnych

− Rejony o wysokich walorach 

chiropterologicznych

− Rejony zalesione (o wysokim stopniu 

lesistości)

− Obszary chronione (KSOCH i obszary 

Natura 2000)

Krajobraz

− Rejony o wysokich walorach 

krajobrazowych (typy krajobrazów + 

waloryzacja)



Regionalne zróżnicowanie 

możliwości rozwoju EW 

- kryterium dystansu od zabudowy 
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Wyniki
Obszary możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych  przy zastosowaniu kryteriów 

wykluczających przy zastosowaniu kryterium odległości 1 km od terenów zabudowanych 

Przestrzeń dyspozycyjna  2,63% 

(ok. 800 000 ha)



Wyniki
Obszary możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych  przy zastosowaniu kryteriów 

wykluczających przy zastosowaniu kryterium odległości 2 km od terenów zabudowanych 

Przestrzeń dyspozycyjna  0,1% 

(ok. 30 000 ha)



Lokalne kryteria możliwości lokalizacji EW

Dokumenty gminne

i inwestycyjne 

(projekty)

Receptory lokalne
Lokalne kryteria lokalizacji 

elektrowni wiatrowych

- SUiKZO

- MPZP

- projekt przedsięwzięcia
Rozmieszczenie 

zabudowy „wrażliwej”

Odległości od najbliższej zabudowy ze stałym lub 

długotrwałym pobytem ludzi, wyznaczane ze względu na 

oddziaływanie: 

−akustyczne (dźwięki słyszalne i niesłyszalne)

−pola elektromagnetycznego

−możliwość przewrócenia się konstrukcji lub 

oderwania śmigła i rzucania lodem

−Negatywne oddziaływanie wizualne (zasięgi 

oddziaływań)

Rozmieszczenie 

wrażliwych elementów 

struktury przyrodniczej; 

ich wzajemne relacje 

przestrzenne

Odległości od najbliższych wrażliwych elementów 

struktury przyrodniczej:

−krawędzi leśnej

−brzegów zbiorników wodnych lub siedlisk 

podmokłych

−liniowych elementów struktury przyrodniczej 

(szpalery lub inne skupiska zadrzewień i zakrzewień)

−stanowisk gatunków lub ich stref ochronnych

−Lokalne korytarze ekologiczne

Rozmieszczenie 

elementów środowiska 

wizualnego; ich 

wzajemne relacje 

przestrzenne 

Elementy środowiska wizualnego:

− osie widokowe  o wysokich walorach (lokalizacja 

wykluczona, bez względu na dystans)

− przedpole widokowe otwarte na element ekspozycji 

biernej o wysokich walorach (lokalizacja wykluczona)

− lokalizacja EW względem elementów ekspozycji 

czynnej; rola naturalnych "przesłon" w określeniu 

dystansu



Dokumenty gminne

i inwestycyjne
Receptory lokalne

Lokalne kryteria lokalizacji 

elektrowni wiatrowych

- SU i KZO

- MPZP

- projekt przedsięwzięcia

Rozmieszczenie 

obszarów 

występowania 

wykorzystywanych 

zasobów środowiska

Obszary wykorzystywania zasobów środowiska:

− tereny złóż i obszary górnicze

− strefy uzdrowiskowe

− strefy ochronne wód

− zasięgi gleb o najwyższych klasach bonitacyjnych

Rozmieszczenie 

obszarów 

występowania zagrożeń 

od środowiska

Obszary zagrożeń od środowiska:

− tereny zagrożone powodzią

− tereny zagrożone osuwiskami

Lokalne kryteria możliwości lokalizacji EW

c.d.

Tereny przemysłowe 

i poprzemysłowe

Możliwość wykorzystania tych terenów dla lokalizacji 

EW (brownfield)

Rozmieszczenie 

elementów sieci 

infrastruktury 

technicznej

Odległość wież EW od dróg, linii kolejowych, 

rurociągów, sieci elektroenergetycznych itp. 



Widoczność wieży wiatrowej
(analiza wizualna)







Dziękuję za uwagę.

zdzislawcichocki@wp.pl


