
Załącznik nr 2 
 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
 
Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy "o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko" z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 
do wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj ę przedsi ęwzięcia 

polegaj ącego na: 
 
Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Kami ennik wraz z infrastruktur ą 
towarzysz ącą o maksymalnej mocy 10,5 MW. 
 
 
I. Charakterystyka przedsięwzięcia: 
 
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
 
 Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrownie wiatrowych o 
maksymalnej łącznej mocy do 10,5 MW. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na 
nieruchomościach gruntowych oznaczonych w poniższej tabeli: 
 

L.p. Nr działki Obręb Powierzchnia [ha] 

1 157 Chociebórz 26,8607 
2 200 dr Wilemowice 0,4998 
3 223/1 Wilemowice 0,1521 
4 221 dr Wilemowice 0,4783 
5 80/3 Wilemowice 4,2794 
6 80/1 Wilemowice 1,1578 
7 80/2 Wilemowice 1,0148 
8 79 Wilemowice 6,9053 
9 2 Chociebórz 0,3868 

10 201 Chociebórz 72,226 
11 173 Wilemowice 3,7701 
12 174 Wilemowice 1,0095 
13 175 Wilemowice 0,8881 
14 176 Wilemowice 2,7327 
15 177 Wilemowice 0,787 
16 178 Wilemowice 2,5164 
17 179 Wilemowice 1,7693 
18 180 Wilemowice 1,0327 
19 181 Wilemowice 1,5064 
20 182 Wilemowice 2,9824 
21 183 Wilemowice 0,8799 
22 184 Wilemowice 6,9564 
23 242/1 w Wilemowice 1,1818 
24 202 Chociebórz 1,7581 
25 6 Chociebórz 0,6825 



26 442 Kamiennik 1,4825 
27 441 Kamiennik 1,6584 
28 516 dr Kamiennik 0,1407 
29 440/3 dr Kamiennik 0,0227 
30 514 Kamiennik 1,018 
31 415/2 Kamiennik 2,8518 
32 415/3 Kamiennik 1,7216 
33 416 Kamiennik 4,371 
34 515/2 Kamiennik 0,0489 
35 410/8 Kamiennik 4,1808 
36 410/9 Kamiennik 1,0558 
37 440/1 Kamiennik 1,0986 
38 440/2 Kamiennik 1,5419 
39 439 Kamiennik 4,4337 
40 432 Kamiennik 2,4128 
41 513 Kamiennik 0,1705 
42 437 Kamiennik 4,6673 
43 438/2 Kamiennik 2,5695 
44 433/6 Kamiennik 0,5086 
45 433/5 Kamiennik 2,7164 
46 431 Kamiennik 2,3864 
47 511 Kamiennik 0,3218 
48 510 Kamiennik 0,3035 
49 433/4 Kamiennik 0,0181 
50 438/1 Kamiennik 0,2435 
51 430 Kamiennik 2,3696 
52 434/1 Kamiennik 2,6339 
53 434/2 Kamiennik 0,4853 
54 435 Kamiennik 2,1527 
55 436/3 Kamiennik 0,0103 
56 436/2 Kamiennik 0,5584 
57 436/1 Chociebórz 1,577 
58 203 Chociebórz 0,5579 

 
W skład przedsięwzięcia będą wchodziły 3 turbiny. Wysokość piasty pojedynczej turbiny 
wynosić będzie maksymalnie 145 m n. p. t. 
 
Ważnym elementem przedsięwzięcia jest infrastruktura towarzysząca, która składać sie będzie 
z dróg dojazdowych, placów manewrowych, okablowania nadziemnego i podziemnego, 
transformatorów. 
Dla planowanego przedsięwzięcia inwestor nie uzyskał jeszcze warunków przyłączenia. Nie 
znane jest więc miejsce przyłączenia planowanej farmy oraz zakres prac związanych z budowa 
przyłącza.  
Jednym z możliwych rozwiązań jest podłączenie planowanej inwestycji do istniejącego GPZ 
Cieszanowice za pomocą kabla średniego napięcia.  
 
Inwestycja planowana jest w gminie Kamiennik, w powiecie nyskim, w województwie opolskim. 
Teren pod elektrownie składa się z gruntów rolnych, teren jest otwarty i stosunkowo 
urozmaicony pod względem ukształtowania rzeźby terenu.  
 
Turbiny wiatrowe są tak planowane by ich położenie zapewniło odległość 750 m od obszarów 
chronionych akustycznie oraz 200 m od lasów. Zachowanie takich odległości zapewni 



nieprzekroczenie dopuszczalnych norm hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną 
akustyczną oraz spowoduje, iż elektronie nie będą posadowione na terenach ważnych dla 
nietoperzy. 
 
Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych, na których planowana jest inwestycja to  
196,7042 ha. 
 
Na obecnym etapie projektowania nie jest możliwe podanie dokładnych lokalizacji turbin 
wiatrowych, które będą wchodziły w skład parku wiatrowego. Lokalizacja turbin uzależniona jest 
od wyniku pomiaru wiatru, rezultatu negocjacji z właścicielami gruntów. Z tej przyczyny został 
wskazany obszar, na którym inwestycja planowana jest do realizacji. 
 
 
2. Obsługa komunikacyjna: 
 
 - lokalizacja wjazdu i wyjazdu: drogi dojazdowe zostaną zaprojektowane w sposób 
najbardziej racjonalny i będą prowadziły pod każdą turbinę; 
 - ilość miejsc postojowo-parkingowych na terenie objętym inwestycją oraz na terenach 
przyległych: nie planuje się; 
 - ilość samochodów osobowych:  

• na etapie realizacji : 6 szt./dobę 
• na etapie eksploatacji: 1 szt./dobę 
• na etapie likwidacji: 6 szt./ dobę; 

 - ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów: 
• na etapie realizacji: 250 szt./turbinę 
• na etapie eksploatacji: 0 szt./turbinę 
• na etapie likwidacji: 200 szt./turbinę 

 
 
3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo ści: 
 
 Powierzchnia jaka zostanie zajęta przez obiekty budowlane to maksymalnie 2,0 ha, 
wartość ta stanowi około 1,0 % terenu planowego pod inwestycję. 
 
 
4. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na któ rym planowane jest 
przedsi ęwzięcie i istniej ących obiektów budowlanych: 
 
 Tereny planowane pod inwestycję polegającą na budowie zespołu elektrowni wiatrowych 
wykorzystywane są jako grunty orne. Na gruntach tych prowadzona jest zmechanizowana 
produkcja rolna. Po zakończeniu inwestycji przeznaczenie gruntów nie ulegnie zmianie. 
 
5. Pokrycie nieruchomo ści szat ą roślinn ą (w tym gatunki chronione): 
 
 Nieruchomości planowane pod inwestycję użytkowane są jako grunty orne, na których 
prowadzona jest uprawa zbóż i rośli okopowych oraz użytki zielone. Nie stwierdzono 
występowania na terenie gatunków chronionych. 
 



 
6. Rodzaj technologii:  
 
 Planowana inwestycja polega na budowie parku wiatrowego złożonego z maksymalnie 3 
turbin wiatrowych o łącznej mocy do 10,5 MW. Wysokość piasty turbiny wynosić będzie 
maksymalnie 145 m. 
Pojedyncza turbina wiatrowa składa się z czterech podstawowych elementów: fundamentu, 
wieży, gondoli oraz wirnika. 
Fundament zakotwiony jest w gruncie, na nim ustawiona jest wieża. Na wieży znajduje się 
obrotowa gondola, do której przymocowany jest wirnik z trzema łopatami, których długość nie 
będzie przekraczać 60 m.  
Prędkość wiatru potrzebna do uruchomienia wirnika to ok. 3 m/s, prędkość wiatru, przy której 
następuje automatyczne wyłączenie się turbiny to ok. 22 m/s. 
Infrastruktura obejmuje drogi dojazdowe o szerokości ok. 5 m +2 m pobocza z każdej strony, 
place manewrowe znajdujące się przy każdej elektrowni, okablowanie podziemnego, które 
układane jest na głębokości do 1.0 m p.p.t., okablowania naziemnego. 
 
 
7. Warianty realizacji przedsi ęwzięcia:   
 
 Na etapie planowania inwestor zakłada rozważanie różnych wariantów lokalizacji oraz 
zastosowania różnych modeli turbin wiatrowych. 
W procedurze oceny oddziaływania na środowisko zostanie przyjęty model zakładający 
najgorszy scenariusz, czyli usytuowanie elektrowni wiatrowych w najmniejszych możliwych 
odległościach od terenów chronionych akustycznie. Takie założenie spowoduje, że każde inne 
rozmieszczenie turbin wiatrowych w planowanym parku wiatrowym będzie powodowało 
mniejsze oddziaływanie na sąsiednie zabudowania i tereny zalesione.  
Podejście takie do planowania daje inwestorowi możliwość optymalnego pod względem 
energetycznym rozmieszczenia turbin  wiatrowych z jednoczesnym zachowaniem wszelkich 
wymagań akustycznych. 
 
 
8. Przewidywana ilo ść wykorzystanych surowców na etapie realizacji i eks ploatacji 
przedsi ęwzięcia: 
 
 Na etapie realizacji planowanej inwestycji  przewiduje się wykorzystanie: 
- do budowy fundamentów:  około 2 150 m³ betonu i 0,3 tony drutu stalowego; 
- do budowy dróg i placów manewrowo-montażowych : około 1 500 ton kruszywa. 
- szacowane zużycie oleju napędowego: około 6 500 litrów. 
 W okresie eksploatacji nie będą wykorzystywane surowce budowlane, woda ani energia. 
 
 
9) Rozwi ązania chroni ące środowisko  na etapie realizacji i eksploatacji: 
 
 Planowane przedsięwzięcie polega na budowie urządzeń wykorzystywanych do 
produkcji energii z odnawialnego źródła - wiatru. Inwestycja stanowi element polityki 
ekologicznej, która ma na celu zmniejszenie ilości szkodliwych substancji wprowadzanych do 



atmosfery. Elektrownie wiatrowe zaliczane są do urządzeń przyczyniających się do ochrony 
środowiska. 
Elektrownie wiatrowe emitują hałas oraz pole elektromagnetyczne, jednak ze względu na 
znaczą odległość turbin wiatrowych od obszarów chronionych (750 metrów) ich oddziaływanie 
na ludzi zostanie wyeliminowane. W związku z tym zaplanowana lokalizacja zespołu elektrowni 
wiatrowych nie będzie uciążliwa do mieszkańców okolicznych miejscowości. Lokalizacja turbin 
w odległości ok. 200 metrów od skraju lasów przyczyni się do zminimalizowania oddziaływania 
na zamieszkującą lasy zwierzęta. 
 
 
10) Rodzaje i przewidywana ilo ść wprowadzonych do środowiska substancji lub energii 
przy zastosowaniu rozwi ązań chroni ących środowisko z uwzgl ędnieniem: 
 
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych: 
Nie dotyczy 
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków przemysłowych (technologicznych): 
Nie dotyczy 
 
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 
Drogi i place manewrowe zaprojektowane zostaną z przepuszczalnych kruszyw, dzięki temu 
możliwe będzie przesączanie wód opadowych do gruntu. 
 
- ilość, rodzaj oraz sposób postępowania z odpadami (ewentualne kody odpadów): 
Na  terenie farmy wiatrowej mogą powstać następujące odpady niebezpieczne: 
 - mineralne oleje hydrauliczne, kod: 13 01 10*; 
 - inne oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, kod: 13 02 08*; 
 - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory  oraz nośniki ciepła, kod: 13 03 
07*; 
 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny, kod: 15 02 02*; 
 - inne zużyte urządzenia, kod: 16 02 138*; 
 - baterie i akumulatory ołowiowe, kod: 16 06 02*; 
 - szlamy z odwadniania olejów w separatorach, kod: 13 05 02*; 
W sumie, na terenie zakładu, w ciągu roku powstawać będzie maksymalnie 0, 670 Mg odpadów 
zaliczanych do odpadów niebezpiecznych. 
Odpady magazynowane będą w zamkniętych pojemnikach służących do magazynowania 
poszczególnych grup odpadów. Magazynowane odpady okresowo odbierane będą przez 
zewnętrzna firmę. 
 
Niezależnie od odpadów niebezpiecznych, funkcjonowanie farmy wiatrowej powodować może 
powstanie także odpadów innych niż niebezpieczne. Ich ilość nie będzie przekraczać 4 Mg w 
ciągu roku. Do odpadów tych można zaliczyć miedzy innymi: 
 - opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych; 
 - baterie alkaliczne; 
 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny i ubrania ochronne; 
 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 lub 16 02 13 
 
- przewidywana emisja do powietrza i zasięg oddziaływania: 
Nie dotyczy 



 
- przewidywana emisja hałasu i zasięg oddziaływania: 
Przewidywany zasięg oddziaływania akustycznego będzie wynosił około 600 m od turbin 
wiatrowych. W odległości powyżej 600 m od obiekt poziom hałasu będzie niższy niż 45 dB. W 
celu zapewnienia jak najlepszej ochrony akustycznej inwestor planuje lokalizację turbin w 
odległości min. 750 m od zabudowań. W związku z tym przewiduje się brak oddziaływania 
akustycznego.   
 
- ilość i rodzaj planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń: 
Planowana jest instalacja do 3  turbin wiatrowych o wysokości wieży do 145 m posadowionej na 
fundamencie o konstrukcji żelbetonowej o średnicy kilkunastu metrów. 
Infrastrukturę towarzyszącą stanowić będą: drogi dojazdowe, place manewrowe zlokalizowane 
przy każdej z turbin, stacja GPZ oraz okablowanie stanowiące łączność pomiędzy 
elektrowniami i GPZ. 
 
 
11) Określenie mo żliwo ści transgranicznego oddziaływania na środowisko: 
 
 Nie dotyczy. 
 
 
12) Określenie mo żliwo ści oddziaływania przedsi ęwzięcia na obszary polegaj ące 
ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie us tawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody:  
 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Forty Nyskie” PLH160001 

Ostoja znajduje się w odległości ok. 16 km na południowy-wschód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. Rozległa, XIX w. budowla obronna, z dużą liczbą korytarzy, wzniesiona w obniżeniu 
dolinnym Nysy Kłodzkiej, obecnie leży na terenie parku miejskiego w Nysie. Charakteryzuje się 
specyficznym mikroklimatem. Powierzchnia obszaru to 55,4ha.  

Głównym walorem obszaru jest jedno z ważniejszych na Śląsku zimowisk nietoperzy. Spośród 
występujących tu nietoperzy, zinwentaryzowano 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Strzelińskie” PLH020074 

Ostoja znajduje się w odległości ok. 6 km na północny-zachód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. małe pasmo górskie leżące na Przedgórzu Sudeckim. Zgodnie z podziałem 
fizycznogeograficznym (wg Kondrackiego i Walczaka) jest to mikroregion należący do 
mezoregionu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. 

Pasmo jest niewysokie, wysokość względna 180-220 metrów, kulminacja sięga 393 m. 
n.p.m.Obszar wyróżnia fauna nietoperzy. Stwierdzono tu 12 gatunków, w tym cztery z 
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Główne walory ornitologiczne obszaru to bogaty 
zespół ptaków leśnych, a także związanych z łąkami i zakrzaczeniami obrzeży lasów. Dotąd 
stwierdzono tu 14 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG  

 



Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Skałki Stoleckie” PLH020012 

Ostoja znajduje się w odległości ok. 16,5 km na zachód od planowanych elektrowni wiatrowych. 
Ostoją jest sztolnia w Skałach Stoleckich, leżąca na terenie rezerwatu Skałki Stoleckie w 
pobliżu Ząbkowic Śląskich. Powstała jako podziemne wyrobisko po wydobyciu wapienia w XVIII 
i XIX w. 
Sztolnia w Skałach Stoleckich jest jednym z najcenniejszych zimowisk nietoperzy w 
południowo-zachodniej Polsce, a także znaczącym stanowiskiem tych ssaków w skali całego 
kraju (maksymalna liczebność 261 osobników, luty 2003). Notowano tu 12 gatunków 
nietoperzy, z czego 4 zamieszczone są w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Muszkowicki Las Bukowy” PLH020068 

Ostoja znajduje się w odległości ok. 13 km na północny-zachód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. 
Obszar leży w obrębie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich należących do Przedgórza 
Sudeckiego. Przedmiotem ochrony są głównie siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy, 
które zajmują 100% powierzchni, choć część pokrywają zniekształcone grądy. 
 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łęgi Koło Chałupek” PLH020104 

Ostoja znajduje się w odległości ok. 11,5 km na południowy-zachód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. 
Obszar znajduje się w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego, pomiędzy miejscowościami 
Chałupki i Pomianów Dolny, w zakresie wysokości 200-225 m npm i jest płaskim terenem, 
pokrytym czwartorzędowymi osadami, z dobrze rozwiniętą siecią cieków. 

Obszar utworzony dla ochrony doskonale zachowanych fragmentów lasów łęgowych, 
szczególnie podgórskich postaci łęgu jesionowego z dużymi populacjami typowych dla podtypu 
gatunków chronionych. Łącznie siedliska Natura 2000 zajmują tu 94% obszaru. Przedmiotem 
ochrony są wyłącznie siedliska przyrodnicze.  
 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zbiornik Nyski” PLB160002 

Ostoja znajduje się w odległości ok. 14 km na południowy-wschód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. 
Obszar sta W ostoi występuje co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej. Ostoja jest ważnym miejscem dla migrujących kaczek Anatidae, zwłaszcza w okresie 
jesiennym i zimowym (do 60000os) oraz dla siewkowych Charadrii na jesiennym przelocie.nowi 
duży zbiornik zaporowy na Nysie Kłodzkiej. Powierzchnia obszaru to 2127,8 ha.  
 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zbiornik Otmuchowski” PLB160003 

Ostoja znajduje się w odległości ok. 10 km na północny-zachód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. 
Obszar stanowi duży zbiornik wodny na Nysie Kłodzkiej, niedaleko Zbiornika Nyskiego. 
Powierzchnia obszaru to 2027,0 ha. W ostoi występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z 
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ostoja ważna dla ptaków migrujących. W okresie jesiennym 
liczba obserwowanych Anatidae sięga 15000 os. Jest to również ważny obszar odpoczynku i 
żerowiskowy dla siewkowatych Charadriiformes. Regularnie zimuje tutaj ponad kilkanaście 
tysięcy osobników gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej. 



 

Rezerwat Przyrody Skałki Stoleckie (rezerwat faunistyczny) 

Obszar znajduje się w odległości ok. 16,5 km na zachód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. 
Zajmuje on powierzchnię 2,03 ha. Głównym celem utworzenia rezerwatu była ochrona 
naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz ochrona rzadkich, kserotermicznych gatunków owadów 
 

Rezerwat Przyrody Muszkowicki Las Bukowy 

Obszar znajduje się w odległości ok. 13 km na północny-zachód od planowanych elektrowni 
wiatrowych. . Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i 
dydaktycznych fragmentu lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego i grądu dębowo-
grabowego oraz bogatej flory runa leśnego.   

 

Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Obszar znajduje się w odległości ok. 6 km na południe od planowanych elektrowni wiatrowych. 

Jest to obszar o powierzchni 11785,3 ha. Celem utworzenia obszaru było zachowanie walorów 
krajobrazowych i krajoznawczych na potrzeby rozwoju rekreacji. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie 

Obszar znajduje się w odległości ok. 6 km na północ od planowanych elektrowni wiatrowych. 

Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 
turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  Jego powierzchnia 
wynosi 180,00 ha. 

 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórza Strzelińskie 

Obszar znajduje się w odległości ok. 15 km na północ od planowanych elektrowni wiatrowych. 

". Celem utworzenia obszaru jest zapewnienie ochrony wyróżniającego się krajobrazu 
kulturowego i naturalnego o zróżnicowanych ekosystemach zasiedlanych przez wiele cennych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ochrony cennych przyrodniczo siedlisk, ochrony korytarza 
ekologicznego Wzgórz Strzelińskich, ochrony obszarów wartościowych ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, zasługujących na 
ochronę ze względu na walory widokowe, estetyczne, krajobrazowe i przyrodnicze.  

 
13) Czy dla realizacji przedsi ęwzięcia istnieje konieczno ść utworzenia obszaru 
ograniczonego u żytkowania? 
 
 Nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 
Rys. 1 
Lokalizacja planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 
wiatrowej w gminie Kamiennik - mapa poglądowa. 
 


