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Zgodne z zapisami art. 144 ustawy
Prawo ochrony środowiska.

Eksploatacja instalacji powodująca (…) emisję
(…) nie powinna powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem,
do którego prowadzący instalację ma tytuł
prawny.

W prawodawstwie polskim nie ma
wykładni na temat zagadnienia
kumulacji oddziaływań, metod i norm
jej stosowania, ani nawet definicji.

Oddziaływanie skumulowane
przedsięwzięć art. 66 ustawy ooś
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien
zawierać

(…)
– „opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz
opis
przewidywanych
znaczących
oddziaływań
planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe
i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
- istnienia przedsięwzięcia,
- wykorzystywania zasobów środowiska,
- emisji

Czy w takim przypadku skumulowane oddziaływanie (w tym
przede wszystkim oddziaływanie akustyczne) przedstawione jako
łączne oddziaływanie dwóch lub więcej przedsięwzięć różnych
inwestorów jest właściwie rozumiane ?
Czy wobec cytowanych wyżej zapisów art. 144 ustawy Poś, wyniki
skumulowanego oddziaływania (przekroczenia) mogą stanowić
podstawę do żądania od inwestorów ograniczenia zakresu
przedsięwzięcia?
Jeśli tak, to który z inwestorów powinien dokonać ograniczenia
zakresu przedsięwzięcia i na jakiej podstawie ?

Obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Opolu prowadzonych jest 8 postępowań w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
farm wiatrowych
(z uwagi na realizowanie tych przedsięwzięć w części na
terenie zamkniętym – linie elektroenergetyczne).
3 postępowania dotyczą farm wiatrowych z tzw. I grupy –
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla 3 postępowań wszczęto postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na terenie 4 gmin w województwie
opolskim wystąpiły negatywne
oddziaływania akustyczne, spowodowane
kumulacją w zakresie emisji hałasu w
środowisku na terenach normowanych.

Negatywne oddziaływania spowodowane kumulacją oddziaływań
akustycznych wynikają przede wszystkim z tego, że na terenie
danej gminy pojawiło się dwóch inwestorów, którzy prawie
jednocześnie złożyli wnioski o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, w efekcie tego
nastąpiło „wymieszanie” turbin różnych inwestorów

- konflikt interesów + przekroczenia
standardów akustycznych + brak
technicznych możliwości
posadowienia wszystkich turbin

Przypadki wystąpienia kumulacji
negatywnych oddziaływań akustycznych w
województwie opolskim:
teren gminy Gorzów Śląski

 Energy Eco Sp. z o.o. – 10 elektrowni
wiatrowych o mocy 3 MW każda
 Termall Energy Sp. z o.o. – 18 elektrowni
wiatrowych o mocy 3 MW każda

teren gminy Prudnik

 GB Szybowice 301 sp. z o.o. – 19
elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW
każda
 Elektrownie Wiatrowe Lubrza Sp. z o.o. –
17 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW
każda

teren gminy Lubrza

 Green Bear Wind Sp. z o.o. – 29 elektrowni
wiatrowych po 3 MW każda
 Elektrownie Wiatrowe Lubrza Sp. z o.o. – 24
elektrownie wiatrowe po 4 MW każda

teren gminy Pawłowiczki + gmina Polska Cerekiew
(gminy sąsiadujące)
 Elektrownie Wiatrowe Wilamowa Sp. z o.o. – 31
elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, na
terenie gminy Pawłowiczki
 Eko Energia Polska – 116 elektrowni wiatrowych
o mocy 2,5 MW każda (łącznej 290 MW), na
terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew,

Sprawa kumulacji oddziaływań akustycznych
na terenie gminy Lubrza i Biała, studium
przypadku – ekspertyza
 Gmina Lubrza:
Green Bear Wind Sp. z o.o. – 29 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda
Elektrownie Wiatrowe Lubrza Sp. z o.o. – 24 elektrownie wiatrowe o mocy 4
MW każda
 Gmina Biała:
Elektrownie Wiatrowe Lubrza Sp. z o.o. – 36 elektrowni wiatrowych o mocy
3,5 MW każda (o łącznej mocy 108 MW),
Trzy ww. postępowania prowadzone są w RDOŚ w Opolu jednocześnie.
W chwili obecnej są na tym samym etapie – analiza raportów o oddziaływaniu
na środowisko, przed lub po przeprowadzonym udziale społecznym.

Dodatkowy problem utrudniający ocenę kumulacji
oddziaływań akustycznych:

Obliczenia
rozkładu
poziomów hałasu
w środowisku
przeprowadzono:
- z uwzględnieniem charakterystyki widmowej dźwięku
powstającego w czasie pracy turbiny wiatrowej. Dzięki
uwzględnieniu widma dźwięku uzyskuje się wartości oparte o
bardziej szczegółowe obliczenia, lepiej odzwierciedlające
rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku.
- z pominięciem charakterystyki widmowej dźwięku – obliczenia
zrealizowano zakładając, iż cała energia akustyczna przenoszona
jest w paśmie 500Hz (co powoduje nieuzasadnione
zwiększenie zasięgu oddziaływania farm wiatrowych, ale nie
jest to niezgodne z normą).
Jedynie w jednym raporcie obliczenia przeprowadzono
uwzględniając dokładne charakterystyki widmowe źródeł
dźwięku. W pozostałych dwóch opracowaniach obliczenia
zrealizowano zakładając, iż cała energia akustyczna
przenoszona jest w paśmie 500Hz.

Wobec powyższego:
 Zlecono wykonanie ekspertyzy na temat analizy skumulowanych
oddziaływań akustycznych (i przyrodniczych) mogących powstać

podczas jednoczesnego funkcjonowania trzech farm wiatrowych,
zlokalizowanych w gminie Biała i Lubrza, uwzględniającej działania
zapobiegawcze, zawierającej propozycje ograniczeń w przypadku
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu lub wystąpienia
negatywnego wpływu na ornitofaunę i chiropterofaunę,
 Zwołano plenarne posiedzenie Regionalnej Komisji do spraw Ocen
Oddziaływania na Środowisko. Uznano, iż opinia wyrażona przez

Komisję wobec jej autorytatywnego składu osobowego, stanowić
będzie bardzo ważny element w postępowaniach w sprawie oceny
oddziaływania ww. przedsięwzięć na środowisko.

Ekspertyza pn.
„Analiza
skumulowanych
oddziaływań
mogących powstać podczas jednoczesnego
funkcjonowania trzech farm wiatrowych
zlokalizowanych w gminach Biała i Lubrza”

Zidentyfikowano te turbiny, które w największym stopniu
odpowiadają za naruszenie standardów akustycznych w
poszczególnych punktach obliczeniowych. Zestawienie to
stanowiło podstawę do podejmowania decyzji co do konieczności
przechodzenia poszczególnych turbin w cichsze tryby pracy.
Istotną przeszkodą do jednoznacznego określenia, które
ostatecznie turbiny powinny podlegać ograniczeniom jest brak
wiedzy o planowanych do zainstalowania typach urządzeń.
Obliczenia rozkładu poziomu hałasu wskazują, iż praca wszystkich
turbin wiatrowych (na zasadach określonych w raportach o
oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko), będzie powodować
ponadnormatywny hałas na terenie gminy Lubrza w
miejscowościach:
- Prężynka
- Nowy Browiniec
- Lubrza
- Laskowice
Przekroczenia rzędu od 0,2 do 3,2 dB.

Zakres działań niezbędnych do
uzyskania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku w otoczeniu
planowanych farm wiatrowych
Laskowice 1 – EW 19, EW20, ,LUB 024,
Lubrza1 – EW14 (-3) EW16(-3), LUB 011,
Nowy Browiniec1 – LUB 019, LUB 021(-2), EW27(-3),
Nowy Browiniec2 – EW25(-2), EW29(-1)
Prężynka 5 – EW04
Prężynka 1 – LUB 007, LUB 002
Prężynka 2 – EW 07
EW – wyłączenia turbin w porze nocnej
EW(-3) – redukcja poziomu mocy akustycznej turbin

Środki minimalizujące oddziaływanie
elektrowni wiatrowych do poziomów
dopuszczalnych
Ze względu na charakter źródła hałasu, jedynymi dostępnymi środkami
jakie mogą zostać wykorzystanie przy ograniczaniu emisji hałasu do
środowiska jest ograniczenie mocy akustycznej źródła. Ograniczenie to
może polegać na zmniejszeniu czasu pracy turbiny, albo też na
sterowaniu trybami pracy, które to mają bezpośredni wpływ na poziom
mocy akustycznej turbiny.
Dokonano optymalizacji pracy farm wiatrowych - wyciszenia turbin
wiatrowych w taki sposób, aby w punktach kontrolnych uzyskać
wartości dopuszczane, poprzez:
- wyłączenia wskazanych turbin w porze nocy,
- redukcję mocy akustycznej wskazanych turbin.

WNIOSKI wynikające z ekspertyzy na temat
skumulowanych oddziaływań akustycznych
W oparciu o przeprowadzone obliczenia rozkładu poziomu hałasu
jaki występować będzie w rejonie planowanych trzech farm
wiatrowych w gminach Biała i Lubrza, należy stwierdzić iż:

- funkcjonowanie farm wiatrowych w konfiguracjach jakie zostały
przedstawione w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięć na
środowisko nie jest możliwe ze względu na prognozowane
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
- ze względu na charakter źródeł hałasu, wachlarz możliwych do
zastosowania środków ochrony przed hałasem jest stosunkowo
niewielki i ogranicza się do redukcji ekwiwalentnego poziomu mocy
akustycznej wybranych turbin wiatrowych, względnie całkowitego
ich wyłączenia,

WNIOSKI wynikające z ekspertyzy na temat
skumulowanych oddziaływań akustycznych
- konieczne redukcje mocy akustycznych turbin wiatrowych
przedstawione zostały w treści opracowania. Stwierdzono także
konieczność całkowitego wyłączenia wybranych turbin,

- obliczenia przeprowadzone w niniejszym dokumencie zakładają
szczególne warunki obliczeniowe (w szczególności warunki
meteorologiczne), a ponadto opierają się o charakterystyki widmowe
dźwięku generowanego przez turbiny. Przyjęcie odmiennych założeń
do obliczeń wpłynie niewątpliwie na rozkłady poziomu hałasu w
środowisku i tym samym na wnioski co do zakresu koniecznych
działań ochrony środowiska przed hałasem.

KWESTIA ZAPISU WARUNKÓW W DECYZJACH
ŚRODOWISKOWYCH w szczególności dla farm
wiatrowych w gminie Lubrza (w gminie Biała nie
wystąpią przekroczenia)
 w związku z dwiema farmami wiatrowymi, występującymi na danym terenie,
wzajemnie się przenikającymi,
 w związku z zapisami projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze gminy Lubrza, które dopuszczają lokalizację
jedynie 29 turbin wiatrowych, przy łącznej projektowanej 53 (29 + 24).
Projekty planów wskazują dokładną lokalizację turbin, zbieżną z lokalizacją
wskazaną w raporcie dla farmy wiatrowej Green Bear Wind Sp. z o.o. - 29
turbin (przychylność Wójta Gminy dla tej inwestycji), co oznacza, że
konkurencja „nie ma szans”.
 w związku z posiadanymi warunkami przyłączeniowymi, które mają
jedynie Elektrownie Wiatrowe Lubrza Sp. z o.o.

Propozycja zapisów w decyzjach
środowiskowych
Ze względu na to, że nie wiadomo, która farma wiatrowa zostanie zrealizowana, (
mpzp, warunki przyłączeniowe
proponuje się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nałożyć warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia,
nałożyć wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia na budowę
Dla pojedynczej farmy wiatrowej ale:

nałożyć warunek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania

Oddziaływanie skumulowane
przedsięwzięć w ramach ponownej
oceny art. 93 ust. 2, pkt 4) ustawy ooś
(…)
W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1, 10 właściwy organ
może:
(…)
4) zmienić wymagania , o których mowa w art. 82 ust.1 pkt.1 lit.c, jeżeli
potrzeba zmiany została stwierdzona w ramach oceny oddziaływania.
-

redukcja turbin (warunki przyłączeniowe)
wyłączenia turbin,
redukcja poziomów mocy akustycznej
umowy dzierżawy

KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ
PRZEDSIĘWZIĘĆ
STUDIUM PRZYPADKÓW

Przykłady (1)
Kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć
znajdujących się na obszarze, na który będzie
oddziaływać planowana Elektrownia Opole.

 Analizie poddano kumulację oddziaływania na
jakość powietrza atmosferycznego ze:
 zlokalizowaną
w odległości około 11 km
Cementownią Odra,
 zlokalizowaną w odległości około 10 km instalacją
do energetycznego spalania paliw należącą do
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.

Przykłady (2)
 Potrzeba oceny kumulacji oddziaływania na jakość
powietrza atmosferycznego ww. instalacji wynikała z
wysokości emitorów każdej z tych instalacji i spowodowanymi
wysokością zasięgami oddziaływania
– emitory elektrowni Opole –wysokość 180m (chłodnie kominowe)250m (komin);
– emitory ECO wysokość 150 m;
– emitory Cementowni Odra wysokość 62 m

 Do obliczeń wykorzystano dopuszczalne wielkości emisji
określone w pozwoleniach zintegrowanych
 Wyniki obliczeń wykazały, że stężenia dopuszczalne nie
zostaną przekroczone.

Przykłady (3)
 Dokonanie oceny kumulacji oddziaływań nie nastręczało w
tym przypadku trudności.

 Wątpliwość: Czy w sytuacji, kiedy w obliczeniach wpływu na
jakość powietrza atmosferycznego uwzględnia się tło
zanieczyszczeń konieczne jest także dokonywanie oceny
skumulowanego oddziaływania w tym zakresie.

K (4)
Przykłady
Kumulowanie
odorów

się

oddziaływań

wynikających

z

emisji

 Planowane instalacje do chowu i hodowli trzody chlewnej lokalizuje
się w sąsiedztwie obiektów istniejących
 Tereny inwestycji położone są często w niewielkiej odległości od
zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej
 Emisja odorów stanowi dla tego typu instalacji największy problem i
źródło konfliktów społecznych
 Jak dokonać oceny kumulowania się uciążliwości odorowej
związanej z eksploatacją instalacji do chowu i hodowli trzody
chlewnej wobec braku wartości dopuszczalnych i metodologii
dokonywania oceny w tym zakresie
 Czy uwzględniać emisję z procesu nawożenia pół obornikiem
pochodzącym z instalacji chowu lub hodowli.

Przykłady (5)
Kumulowanie
się
oddziaływań
przedsięwzięć
zlokalizowanych na terenie przemysłowym, na którym
funkcjonuje duża ilość zakładów będących źródłem
emisji hałasu

 Trudności
w pozyskiwaniu informacji na temat
istniejących w różnych zakładach źródeł hałasu
 Brak danych (pomiarów)
na temat klimatu
akustycznego na najbliższych terenach chronionych
położonych w sąsiedztwie terenu przemysłowego
 Brak możliwości zweryfikowania informacji podanych
przez autorów raportów na temat istniejących instalacji
 Ewentualna ocena kumulacji oddziaływań zostaje
oparta na założeniach, dotyczących stanu
istniejącego (sąsiednich zakładów)

