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Akronimy i skróty
Lp.

Opis

CRM

Collision Risk Modelling / Modelowanie ryzyka kolizji

EHS

Environmental, Health and Safety / Ochrona środowiska i BHP

EIA / OOŚ

Environmental Impact Assessment / Ocena oddziaływania na środowisko

E&S

Environmental and Social / Sprawy środowiskowe i społeczne

ESAP

Environmental Social Action Plan / Plan działań środowiskowych i społecznych

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment / Ocena oddziaływań środowiskowospołecznych

ESMS

Environmental and Social Management System / System zarządzania środowiskowospołecznego

kV

kilowolt

LLC

Limited Liability Company / Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OHS

Occupational Health & Safety / Bezpieczeństwo i higiena pracy

MP

Management Plan / Plan zarządzania

MW

megawat

PS
PR

Performance Standard / Standard efektywności
Performance requirements / Wymogi dotyczące skuteczności

SEP

Stakeholder Engagement Plan / Plan współpracy z interesariuszami

SPV

Special Purpose Vehicle / spółka celowa

VP

Vantage Point / Punkt obserwacyjny

WEP

Wind Electric Plant / Urządzenia energetyki wiatrowej

WT

Wind Turbine / Turbina wiatrowa
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STRESZCZENIE
Grupa Energix („Zlecający”) zlecił firmie ERM przeprowadzenie środowiskowo-społecznej oceny due
diligence (ESDD) elektrowni wiatrowej Sępopol („Inwestycja”) na terenie Polski. Energix - Renewable
Energies Ltd („Firma” lub „Spółka”) występuje z wnioskami o finansowanie Inwestycji do
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOR” lub „Bank”), Santander Banku Polska
(„Santander”) oraz EKF – Danmarks Eksportkredit („EKF”) (które wraz z EBOR zwane są dalej
„Kredytodawcami”).
Dla Inwestycji uzyskane zostały niezbędne pozwolenia wymagane na podstawie przepisów prawa
polskiego, a aktualnie podejmowane są działania zmierzające do całkowitego spełnienia wymogów
wynikających ze standardów międzynarodowych.
W ramach przedmiotowego zlecenia firma ERM dokonała oceny zgodności Inwestycji w zakresie
spraw środowiskowych i społecznych z właściwymi przepisami prawa polskiego i normami
międzynarodowymi (zob. rozdział 3.1). W związku z tym ERM opracowała niniejszy Raport ESDD, jak
również Plan działań środowiskowych i społecznych (ESAP), Streszczenie nietechniczne (NTS) i Plan
współpracy z interesariuszami (SEP) dla Inwestycji.
Inwestycja planowana jest poza granicami terenu zabudowanego, na terenie miejscowości Różyna i
Sępopol w gminie Sępopol, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie, w Polsce północnowschodniej, w odległości ok. 10 km od granicy z Rosją. Na Inwestycję składa się;


20 turbozespołów wiatrowych Vestas V110 2,0/2,2 (WTG)1 o średnicy wirnika 110 m i
wysokości piasty 120 m, każda z turbin o mocy 2 MW, co daje łączną moc z całej Inwestycji
na poziomie 40 MW.



linia średniego napięcia, łącząca elektrownię wiatrową z GPZ;



plac montażowy, wyjazd i drogi technologiczne.

Identyfikacja ryzyka i oddziaływań
Raport z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) opracowany został dla Inwestycji w 2009 r. i
dotyczy ogółem 30 turbin wiatrowych. Raport OOŚ zaakceptowany został w drodze decyzji
środowiskowej z dnia 6 czerwca 2011 r. Dotychczas nie przeprowadzono jednak systemowego
procesu identyfikacji i efektywnego reagowania na obszary ryzyka i oddziaływania z zakresu
środowiskowo-społecznego na etapie realizacji i eksploatacji Inwestycji.
ERM zaleca wprowadzenie na szczeblu korporacyjnym Polityki środowiskowo-społecznej,
obowiązującej następnie na zasadzie kaskadowej we wszystkich inwestycjach deweloperskich, a
także wdrożenie na szczeblu korporacyjnym systemu zarządzania środowiskowo-społecznego
(ESMS) na poziomie Energix Polska. Wprawdzie akredytacja nie jest wymagana, jednak zaleca się
realizowanie procesów zbliżonych do przewidzianych dla uznanych systemów zarządzania (np. ISO
14001, ISO 45001 itd.).
W Energix Polska nie ma wyznaczonego personelu odpowiedzialnego za zarządzanie aspektami
środowiskowo-społecznymi Inwestycji2 (w tym kwestiami środowiska, sprawami socjalnymi, sprawami
dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności), natomiast obowiązki z zakresu BHP dotyczące
personelu własnego przypisane zostały Menedżerowi ds. Kadr.
ERM zaleca zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego Menedżera ds. Środowiska i Menedżera
ds. BHP, który odpowiadałby także za zarządzanie wykonawcami. Ponadto konieczne jest formalne
przydzielenie kwestii socjalnych do zakresu obowiązków przyszłego Menedżera ds. Środowiska lub
wyznaczonego w tym celu Menedżera ds. Socjalnych, dysponującego odpowiednimi kwalifikacjami,
1

Zgodnie z analizą sieci dróg dla farmy wiatrowej Sępopol, z dnia 29 stycznia 2020 r.

2

W niniejszym raporcie określenie „środowiskowo-społeczne” odnosi się do aspektów środowiskowych, społecznych,
dziedzictwa kulturowego i BHP
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który również ma zostać zatrudniony. Energix może delegować te role i zakresy obowiązków
bezpośrednio swoim wykonawcom odpowiedzialnym za budowę i eksploatację Inwestycji w ramach
warunków umownych, które monitorowane będą przez Energix.

Współpraca z interesariuszami
Aktualnie dla Inwestycji nie przeprowadzono formalnej identyfikacji i analizy interesariuszy, ani też nie
wprowadzono mechanizmu i rejestru skarg.
W latach 2009-2011, kiedy uzyskiwane były główne pozwolenia, działania informacyjne i
konsultacyjne prowadzone przy Inwestycji ograniczone były głównie do wykonywania wymogów
określonych w przepisach prawa polskiego. W toku postępowania środowiskowego nie wpłynęły
jakoby żadne uwagi od ludności, jak wskazują decyzje środowiskowe. Współpraca z właścicielami
gruntów prowadzona była na bieżąco, nie była jednak dokumentowana. Nie przedstawiono żadnej
dokumentacji dotyczącej współpracy z całością społeczności na żadnym etapie realizacji Inwestycji.
ERM zaleca organizowanie zebrań lub innych form dialogu z odpowiednimi społecznościami w
najszybszym możliwym terminie, w celu przekazywania aktualnych informacji o Inwestycji,
rozpowszechnianiu planu SEP i mechanizmu składania skarg, a także zrozumieniu podstawowych
wątpliwości i korzyści związanych z Inwestycją, wraz ze sposobami ich ograniczania lub odpowiednio
poszerzania. Rozwiązania te powinny być organizowane w formie uporządkowanej, zgodnie z planem
SEP, dokumentowane i przekazywane z powrotem do społeczności.

Nabywanie gruntów i przymusowe przesiedlenia
Grunty przeznaczone pod stałe elementy inwestycji nabyte zostały w drodze dobrowolnych umów
dzierżawy terenu, zawieranych z właścicielami prywatnymi, oraz umów służebności, które
przewidziane są do zawarcia z organami władz dla dodatkowych działek, które niezbędne będą na
potrzeby dróg i linii kablowych. Umowy te w każdym przypadku negocjowane były indywidualnie.
Zgodnie z przepisami prawa polskiego, OOŚ dla Inwestycji nie obejmowała informacji na temat stanu
początkowego własności i przeznaczenia niezbędnych działek gruntu, ani też oceny potencjalnych
oddziaływań w zakresie przenosin mieszkańców z powodów ekonomicznych. Nie ma możliwości
potwierdzenia, czy odpowiednie działki były wcześniej wydzierżawiane innym osobom lub uprawiane
przez osoby, które utraciłyby źródło dochodu po wydzierżawieniu działek na potrzeby realizacji
Inwestycji.
ERM zaleca opracowanie Procedury nabywania gruntów i rekompensat (w tym przywracania
możliwości zamieszkania) na szczeblu korporacyjnym, która gwarantowałaby przejrzyste i spójne
zasady nabywania gruntów na potrzeby wszystkich inwestycji Energix. W procedurze powinny być
określone kryteria kwalifikowalności, przypadki, w których wymagane są Plany działania z zakresu
przesiedleń / Plany przywracania możliwości zamieszkania, a także proces, który powinien być
realizowany w celu ustalenia oddziaływania i rekompensaty, wraz z rekompensatą w razie
wyrządzenia przypadkowej szkody w mieniu prywatnym i za tymczasowe korzystanie z gruntu w
trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.

Program monitorowania bioróżnorodności i ograniczania ryzyka
Inwestycja położona jest głównie na terenach rolniczych, a ponadto nachodzi częściowo na obszar
Natura 2000 Ostoja Warmińska (PLB280015). Obszar ten został wskazany do objęcia ochroną w
ramach sieci Natura 2000 głównie ze względu na ochronę bociana białego (Ciconia ciconia), z
największą populacją i największym zagęszczeniem w kraju. Dlatego też, zważywszy na potencjalną
obecność siedlisk kwalifikowanych jako krytyczne i w ramach wsparcia istotnych gatunków
migrujących, firma ERM rekomenduje prowadzenie dalszych ocen mających na celu stwierdzenie, czy
Inwestycja ma wpływ na siedliska o krytycznym znaczeniu i/lub na priorytetowe elementy
bioróżnorodności.
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Ocena potencjalnego oddziaływania na receptory bioróżnorodności oparta została na danych
zgromadzonych podczas rocznej kampanii badań terenowych dotyczących ptaków i nietoperzy, która
odbyła się w okresie od września 2008 r. do sierpnia 2009 r. W opisie sytuacji początkowej
zidentyfikowano pięć gatunków nietoperzy i 103 gatunki ptaków, z których osiem jest wymienionych w
załączniku I do dyrektywy o ptakach. Przeprowadzone badania są prawdopodobnie nieaktualne, 3
dlatego też ERM rekomenduje przeprowadzenie dodatkowego badania uzupełniającego ornitofauny i
chiropterofauny, z zastosowaniem metod ilościowych, np. obserwacji VP i modelowania CRM, wraz z
monitorowaniem zwłok po zakończeniu budowy. Firma Energix powinna wyznaczyć niezależnego
doradcę ds. ekologicznych (biegłego zarówno w obszarze ornitologii, jak i chiropterologii) jako
wsparcie przy realizacji wymogów dotyczących PR6.
Szczegółowe badania terenowe z wykorzystaniem analiz z punktów obserwacyjnych oraz modelu
CRM, o którym mowa powyżej, wraz z dalszą analizą teoretyczną i konsultacjami, będą pomocne przy
ustaleniu, czy odpowiednie będą metody automatyczne, np. DTbird, a jeśli tak - przy ustaleniu ich
optymalnej konfiguracji. Badania takie pomocne będą również przy uszczegółowieniu i zrozumieniu
okresów najwyższego ryzyka, kiedy najskuteczniejsze mogą być procedury wyłączenia. Zgromadzone
dane umożliwią również Energix opracowanie procedury ograniczającej ryzyko dla nietoperzy, z
uwzględnieniem czynników uruchamiających zmianę na podstawie liczby zabitych nietoperzy na jedną
turbinę, którą ocenia się w zestawieniu z europejskimi danymi średnimi dotyczącymi eksploatowanych
turbin i poziomów populacji.
Dla Inwestycji nie opracowano odrębnej Odpowiedniej oceny i obowiązują szczególne procedury
dotyczące pozwoleń. Według naszej wiedzy, żądanie w tym zakresie powinno być wystosowane
przez agencję ochrony środowiska. Jednak na odpowiednim etapie w 2011 r. organy właściwe do
spraw środowiska w Polsce podjęły decyzję w sprawie interpretacji przepisów unijnych dotyczących
tzw. odpowiednich ocen, która odbiegała od stosowanej w pozostałych krajach członkowskich UE, tj.
zakładała włączenie ogólnej problematyki bioróżnorodności w procedurę OOŚ, bez prowadzenia ocen
specjalnych wynikających z dyrektywy siedliskowej. Podejście organów urzędowych miało się
następnie zmienić, stosownie do wymogów UE, jednakże nie żądano zmiany wydanych wcześniej
pozwoleń poprzez uzupełnienie ich o odpowiednią ocenę (w odniesieniu do planowanych
przedsięwzięć) lub o oceny siedlisk krytycznych (w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych),
zatem pozwolenia te zachowują ważność. Dlatego też Inwestycja uznawana jest za zgodną z
przepisami prawa polskiego, jednak w celu pełnego jej dostosowania do norm unijnych i
międzynarodowych zalecamy przeprowadzenie dobrowolnej oceny siedlisk krytycznych oraz
postępowania w ramach planu BMP/BAP, jeżeli zostanie ono uznane za niezbędne.
ERM zaleca Energix wyznaczenie niezależnego specjalisty z zakresu ornitologii i chiropterologii
(badanie ptaków i nietoperzy) (IOCE) i zlecenie mu monitorowania Inwestycji podczas włączania do
eksploatacji, a następnie w trakcie eksploatacji farmy wiatrowej. Specjalista IOCE angażowany jest na
podstawie umowy na okres 3 lat, kontynuowanej w czasie eksploatacji farmy wiatrowej.

Dziedzictwo kulturowe
Badania archeologiczne przeprowadzone dla Inwestycji nie spełniają w 100% wymogów PR8 EBOR
ani międzynarodowej najlepszej praktyki. Przeprowadzona dla Inwestycji w 2009 r. OOŚ zawiera
krótki rozdział poświęcony oddziaływaniu na dziedzictwo kulturowe, stanowiący, że na terenie
Inwestycji ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się żadne zabytki kultury. Zważywszy na
ograniczony zakres informacji o sytuacji początkowej, istnieje możliwość oddziaływania Inwestycji na
nieznane aktualnie obiekty dziedzictwa kulturowego, do czasu przeprowadzenia dalszych analiz
stanu początkowego i wynikających z nich ocen oddziaływania.

3

Chartered Institute of Ecological and Environmental Management (2019). Advice note on the lifespan of ecological reports
and surveys [Zalecenie w sprawie okresu obowiązywania raportów i badań ekologicznych]. https://cieem.net/wpcontent/uploads/2019/04/Advice-Note.pdf
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WSTĘP

ERM zaleca realizację procedury postępowania w razie przypadkowego znalezienia zabytku, w celu
dotrzymania obowiązujących standardów.

1.
1.1

WSTĘP
Informacje wprowadzające

Energix Renewable Energies Ltd. (Grupa Energix lub Spółka) to jedna z największych izraelskich firm
działających w branży energetyki odnawialnej, realizująca aktualnie inwestycje składające się na
łączny portfel 1 GW mocy. Grupa kieruje farmą wiatrową Banie o mocy 106 MW, uruchomionymi i
działającymi jako druga pod względem wielkości inwestycja tego rodzaju w Polsce, za pośrednictwem
100% udziału w polskiej jednostce zależnej (Energix Polska lub Loxleed Investments Sp. z o.o) oraz
kilku spółek celowych (SPV).
Grupa Energix zamierza dalej realizować inwestycję w elektrownię wiatrową Sępopol o mocy 40 MW,
w skład której wchodzi 20 lądowych turbin wiatrowych, położoną w miejscowościach Różyna i
Sępopol, gmina Sępopol, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie, północno-wschodnia Polska
(„Inwestycja”).
W sierpniu 2020 r. Grupa Energix („Zlecający”) zleciła ERM w imieniu Kredytodawców
przeprowadzenie środowiskowo-społecznej oceny due diligence (ESDD) Inwestycji na podstawie
obowiązujących standardów (zdefiniowanych w rozdziale 3.1). Ocena ESDD przeprowadzona została
w kontekście zamiaru pozyskania przez Spółkę finansowania Inwestycji od Kredytodawców.
Inwestycja została przez Kredytodawców sklasyfikowana wstępnie jako „B”.
W związku z tym ERM opracowała niniejszy Raport ESDD, jak również Plan działań środowiskowych i
społecznych (ESAP), Plan współpracy z interesariuszami (SEP) i Streszczenie nietechniczne (NTS)
dla Inwestycji.
Ocena ESDD opracowana została na bazie przeglądu teoretycznego dostępnych informacji
przekazanych przez Zlecającego oraz wirtualnych rozmów z właściwymi przedstawicielami Spółki. Nie
odbyła się żadna wizja lokalna w ramach zakresu uzgodnionego z Grupą Energix.

1.2

Ograniczenia i wyjątki

Niniejszy raport sporządzony został przez ERM według najlepszej wiedzy, zgodnie ze standardami
należytej dbałości i staranności, stosownie do warunków umowy z Energix, z uwzględnieniem
ogólnych warunków działalności ERM, uzgodnionych ze Zlecającym, a ponadto z uwzględnieniem
zasobów kadrowych i materialnych przeznaczonych na realizację na podstawie umowy ze
Zlecającym. Raport nie może przewidzieć i nie zakłada przewidywania wszystkich możliwych zmian
takich warunków i okoliczności, zmian w obrębie Inwestycji lub właściwych przepisów, które nastąpić
mogą po dacie przeglądu dokumentu. ERM nie ponosi odpowiedzialności wobec Zlecającego ani
żadnego innego podmiotu z tytułu wykorzystania niniejszego raportu do jakiegokolwiek celu
odmiennego od celu, dla którego został on pierwotnie sporządzony.
Raport opracowany został w drodze zastosowania zasad naukowych i profesjonalnego osądu do
określonych okoliczności faktycznych, w wyniku czego opracowane zostały pewne subiektywne
interpretacje. Profesjonalny osąd, o którym mowa w niniejszym raporcie, powzięty został na
podstawie aktualnie dostępnych danych faktycznych i w ramach takich danych, zakresu prac, budżetu
i harmonogramu.
W zakresie, w jakim Zlecający domaga się bardziej definitywnych wniosków niż możliwe do ustalenia
na podstawie aktualnie dostępnych faktów, ERM przewiduje, że wnioski zawarte w raporcie stanowić
mają ogólne wytyczne, nie zaś ściśle określoną procedurę działania, chyba że w raporcie wyraźnie
określono inaczej. Poza zapewnieniem o posiadaniu należytych kwalifikacji i dołożeniu wszelkich
starań i dbałości, o których mowa powyżej, firma ERM nie składa żadnych innych oświadczeń ani
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zapewnień wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi oświadczeń ani zapewnień
dotyczących pokupności lub zdatności do określonego celu. Ponadto informacji zawartych w
niniejszym raporcie nie należy interpretować jako doradztwa prawnego.
ERM zastrzega, że ustalenia i wnioski powzięte przez ERM w ramach niniejszego zlecenia oparte są
przede wszystkim o pisemne informacje przekazane przez strony trzecie, głównie przez Zlecającego
oraz jego doradców prawnych i technicznych, które ERM uznaje za rzetelne. ERM miała jedynie
ograniczoną możliwość bezpośredniej weryfikacji takich informacji, np. poprzez ich zestawienie z
przeglądami dokumentów. Dlatego też ERM nie składa żadnych zapewnień ani oświadczeń w
odniesieniu do takich informacji.
Niniejszy raport wraz z załącznikami, uzupełnieniami i dokumentami powiązanymi został opracowany
do użytku Zlecającego, jego doradców i pełnomocników, a także dla pozostałych wskazanych
odbiorców raportu. Inne podmioty mogą powoływać się na niniejszy raport wyłącznie na podstawie
pisemnego Porozumienia w sprawie powoływania się na dokument, zawartego z ERM i
podlegającego takim samym warunkom umownym jak te stosowane do Zlecającego. Żadnych
postanowień zawartych w niniejszym raporcie nie należy interpretować jako gwarancji lub
zapewnienia przez ERM, że nieruchomość opisana w raporcie stanowi odpowiednie zabezpieczenie
jakiejkolwiek pożyczki lub że wejście w jej posiadanie przez jakiegokolwiek kredytodawcę w drodze
zajęcia lub w inny sposób nie narazi kredytodawcy na ewentualną odpowiedzialność w zakresie
środowiskowym ani innym.
Do niniejszego zlecenia zastosowanie znajdują następujące ograniczenia:
■

Metodologia przyjęta w niniejszej Ocenie, mająca na celu uzyskanie poziomu szczegółowości
wystarczającego do potrzeb kredytodawców międzynarodowych, jako podstawa informacyjna
do podejmowania decyzji w sprawie struktury i organizacji inwestycji. Zakres jest zatem
węższy niż zakres wymagany dla szczegółowej oceny zgodności lub szczegółowego
przeglądu systemów zarządzania.

■

W ramach realizacji Oceny nie przeprowadzono wizji lokalnej. Ocena przeprowadzona
została jako połączenie teoretycznego przeglądu dokumentów ze zdalnymi rozmowami z
przedstawicielami Spółki.

■

Ocena zagadnień dotyczących nabywania gruntów ograniczona została do zrozumienia
praktyk stosowanych przez Energix w odniesieniu do nabywania gruntów, a także
potencjalnych problemów dotyczących przejęcia Inwestycji od poprzedniego realizatora i
identyfikacji wszelkich istniejących procesów obsługi rekompensat za ewentualne
oddziaływania dotyczące przesiedleń.

■

Firma ERM opiera się na informacjach przekazanych przez Energix lub w imieniu Energix,
zakładając, że są one rzetelne i kompletne, a w zakresie, w jakim nie spełniają one tych
kryteriów, ERM ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub jakiejkolwiek innej strony.

■

Firma ERM nie dokonała niezależnej weryfikacji ani poświadczenia danych przekazanych na
potrzeby realizacji niniejszej Oceny. Wyniki wirtualnych rozmów z kierownictwem ujęte
zostały w niniejszym raporcie ESDD. Nie opracowano odrębnych protokołów z zebrań.
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2.

OPIS INWESTYCJI

2.1

Organizacja projektu

OPIS INWESTYCJI

Grupa Energix zamierza założyć na potrzeby elektrowni wiatrowej Sępopol specjalną spółkę celową,
która obejmie certyfikat aukcyjny i umowy dzierżawy wynegocjowane przez Fieldon Investment
Wiatromil i Fieldon Investment Gryf, inne jednostki celowe należące w 100% do Spółki. Struktura
własnościowa Inwestycji Sępopol przedstawiona jest na rys. 2-2.

Rys. 2-1

Struktura własnościowa Sępopol

Źródło: Grupa Energix, wrzesień 2020 r.
Zespół Energix w Polsce jest aktualnie konstruowany, po niedawnym zatrudnieniu doświadczonego
Menedżera krajowego na Polskę i Kierownika Budowy. Aktualnie funkcjonują następujące
stanowiska: Kierownik budowy, Kierownik działalności operacyjnej, Menedżer ds. elektroenergetyki,
Menedżer krajowy i inne stanowiska (np. dotyczące finansów) - zob. Rys. 2-2 poniżej. Zespół polski
wspomaga kierownictwo w centrali w Izraelu poprzez następujące działy: prawny, finansów i rozwoju
biznesu. Nadzór nad sprawami środowiskowymi, społecznymi i BHP, sprawowany przez Menedżera
budowy w toku budowy, przechodzi następnie na Menedżera działalności operacyjnej, w miarę
postępu realizacji inwestycji do tego etapu, między innymi w odniesieniu do monitorowania i
warunków dotyczących bioróżnorodności.
Polska kancelaria prawna WKB współpracuje z Energix przy wszystkich inwestycjach prowadzonych
przez tę firmę w Polsce poprzez zespół wyznaczonych prawników, działających równolegle z
zespołem odpowiedzialnym za realizację inwestycji. W skład zespołu obsługi prawnej wchodzi
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specjalista prawa ochrony środowiska, prawa pracy, a także specjalista prawa budowlanego; osoby te
współpracują ściśle z zespołem Energix przy bieżącym kierowaniu wszystkich inwestycji w Polsce.

Rys. 2-2

Schemat organizacyjny Loxleed Investments (Energix Polska)
Menedżer krajowy - Polska
Artur Violante

Menedżer ds.
elektroenergetycznych
Hubert Cichecki

Menedżer ds.
finansów, kontrolingu i
planowania
Agnieszka Cabaj

Kierownik biura
Magdalena Sankowska

Kierownik działalności
operacyjnej
Anna Richert

Menedżer farmy
wiatrowej
Łukasz Mroczek

Kierownik budowy
Tomasz Golab

Menedżer farmy
wiatrowej
Marek Wojciech

Menedżer Projektu BIII
Filip Kwaśniewski

Menedżer Projektu
SPP
(trwa rekrutacja)

Źródło: Grupa Energix, 2020 r.

2.2

Harmonogram

Rozpoczęcie robót planowane jest w lutym 2020 r. Ostateczne ukończenie robót planowane jest
aktualnie na wiosnę 2022 r.
Według przedstawicieli Zlecającego, dokładny harmonogram robót zależny będzie od wykonawcy
BoP, jednak aktualnie nie ma podstaw do przewidywania żadnych istotnych opóźnień.

2.3

Opis inwestycji

Inwestycja planowana jest poza granicami terenu zabudowanego, na terenie miejscowości Różyna i
Sępopol w gminie Sępopol, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie, w Polsce północnowschodniej, w odległości ok. 10 km od granicy z Rosją.
Turbina wiatrowa położona najbliżej terenów zabudowanych to EW34, znajdująca się w odległości ok.
350-400 m od zabudowań.
Na Inwestycję składa się;


20 turbozespołów wiatrowych Vestas V110 2,0/2,2 (WTG)4 o średnicy wirnika 110 m i
wysokości piasty 120 m, każda z turbin o mocy 2 MW, co daje łączną moc z całej Inwestycji
na poziomie 40 MW.



Turbiny wiatrowe rozmieszczone będą na terenie dwóch obrębów w gminie Sępopol:



4

Obręb Różyna
○

7 turbin na działce nr 217/2

○

2 turbiny na działce nr 256/3

Obręb Śmiardowo

Zgodnie z analizą sieci dróg dla farmy wiatrowej Sępopol, z dnia 29 stycznia 2020 r.
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○

4 turbiny na działce nr 27/10

○

2 turbiny na działce nr 30/37

○

5 turbin na działce nr 254



linia średniego napięcia, łącząca elektrownię wiatrową z GPZ;



plac montażowy, wyjazd i drogi technologiczne.

OPIS INWESTYCJI

Rys. 2-2 przedstawia rozmieszczenie 20 turbin wiatrowych w ramach Inwestycji, natomiast rys. 2-3
przedstawia położenie inwestycji w stosunku do chronionych obszarów przyrodniczych.
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Rys. 2-3 Rozmieszczenie urządzeń energetyki wiatrowej Sępopol

Rys. 2-4 Obszary chronione i inne obszary wyznaczone w promieniu 10 km od
farmy wiatrowej Sępopol
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3.

WYNIKI ANALIZY ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

3.1

Odnośne standardy

Niniejszy Raport zawiera podsumowanie przeprowadzonej przez ERM oceny całościowej zgodności
elektrowni wiatrowej Sępopol o mocy 40 MW z właściwymi standardami, do których zalicza się:
Ramy prawne

■ Właściwe krajowe akty prawne, przepisy i wymagania do uzyskania pozwoleń z zakresu ochrony
środowiska, spraw socjalnych i BHP;

■ Właściwe konwencje międzynarodowe (np. MOP, Espoo).
Przepisy prawa UE

■ Istotne normy środowiskowe Unii Europejskiej, w tym między innymi odnośne wymagania wynikające z
dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko (ze zmianami z 2014 r.) oraz dyrektyw o ptakach i
siedliskach.
Polityka środowisko-społeczna (2019) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz
związane z nią wymogi efektywności
Na podstawie informacji udostępnionych na potrzeby badania due diligence środowiskowo-społecznego
stwierdza się, że zastosowanie znajdują następujące wymogi efektywności:
■ PR 1: Ocena i zarządzanie oddziaływaniami i sprawami środowiskowo-społecznymi;
■ PR 2: Zasoby kadrowe i warunki pracy;
■ PR 3: Efektywność gospodarowania zasobami, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń;
■ PR 4: BHP;
■ PR 5: Nabycie gruntów, przymusowe przesiedlenia, przesiedlenie ze względów ekonomicznych;
■ PR 6: Ochrona bioróżnorodności i zrównoważone gospodarowanie żywymi zasobami naturalnymi;
■ PR 8: Dziedzictwo kulturowe;
■ PR 10: Ujawnianie informacji i współpraca z interesariuszami.
BANK ŚWIATOWY - standardy efektywności i wytyczne Grupy Banku Światowego w zakresie ochrony
środowiska i BHP

■ Standardy efektywności IFC 2012
■ Ogólne wytyczne z zakresu ochrony środowiska i BHP;
■ Ogólne wytyczne z zakresu ochrony środowiska i BHP dla energetyki wiatrowej.
Uwaga: Terytorium Polski nie zamieszkuje ludność rdzenna, dlatego też wymóg PR 7 EBOR został wyłączony z
zakresu Oceny.

3.2

Raportowanie i klasyfikacja rozbieżności

Analiza rozbieżności przeprowadzona została poprzez zestawienie wszystkich dostępnych informacji
o Inwestycji (z takich źródeł jak udostępnione dokumenty, rozmowy i informacje publiczne) z
właściwymi standardami. Ustalone rozbieżności oceniane były według kilku kryteriów (m.in.
niezgodności z prawem, potencjalnego ryzyka dla reputacji, potencjalnego wpływu na harmonogram
Inwestycji lub potencjalnego opóźnienia) w celu stwierdzenia poziomu ryzyka dla poszczególnych
rozbieżności.
Zgodność z przepisami prawa miejscowego
W odniesieniu do wymogów prawnych, zakres oceny aktualnego stanu Inwestycji ograniczony został
do szczegółowego przeglądu obowiązujących przepisów prawa, wymogów wynikających pozwolenia
środowiskowego (wnioski z OOŚ) oraz istniejących systemów zarządzania zgodnością z przepisami
w obszarze środowiskowo-społecznym.
Studium OOŚ przeprowadzone w 2009 r. doprowadziło do wydania pozytywnej decyzji środowiskowej
nr SKO-60-44-11 z dnia 6 czerwca 2011 r.
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Poniżej przedstawiono zestawienie postępowań w sprawach poszczególnych pozwoleń
środowiskowych i pozwoleń na budowę:
Decyzja środowiskowa:
 2009 r.: Raport OOŚ dotyczący 30 turbin wiatrowych przekazany organom władz lokalnych;
 Maj 2010 r.: Odmowa wydania pozwolenia środowiskowego przez starostę bartoszyckiego
 2010 r.: odwołanie / postępowanie sądowe
 Czerwiec 2010 r.: odwołanie decyzji odmownej starosty bartoszyckiego
 Czerwiec 2011 r. Wydanie ostatecznej decyzji środowiskowej dotyczącej 30 turbin
wiatrowych, unieważniającej pierwotną decyzję odmowną.
Pozwolenie na budowę:
 2010 r.: wstępny projekt budowlany dotyczący 30 turbin wiatrowych,
 Wrzesień 2010 r.: wydanie ostatecznego pozwolenia na budowę 30 turbin wiatrowych przez
starostę bartoszyckiego
 Czerwiec 2011 r.: przeniesienie pozwolenia na budowę na właścicieli przez starostę
bartoszyckiego
 2019 r. - przegląd/zatwierdzenie pozwolenia w związku z przeprowadzeniem studium
opisującego zmiany techniczne/konstrukcyjne (np. 29 turbin wiatrowych), przy czym
pozwolenia na budowę i przeniesienie pozwoleń z 2010 i 2011 r. są ostateczne.
Dla Inwestycji nie opracowano odrębnej Odpowiedniej oceny i obowiązują szczególne procedury
dotyczące pozwoleń. Według naszej wiedzy, żądanie w tym zakresie powinno być wystosowane
przez agencję ochrony środowiska. Jednak na odpowiednim etapie w 2011 r. organy właściwe do
spraw środowiska w Polsce podjęły decyzję w sprawie interpretacji przepisów unijnych dotyczących
tzw. odpowiednich ocen, która odbiegała od stosowanej w pozostałych krajach członkowskich UE, tj.
zakładała włączenie ogólnej problematyki bioróżnorodności w procedurę OOŚ, bez prowadzenia ocen
specjalnych wynikających z dyrektywy siedliskowej. Podejście organów urzędowych miało się
następnie zmienić, stosownie do wymogów UE, jednakże nie żądano zmiany wydanych wcześniej
pozwoleń poprzez uzupełnienie ich o odpowiednią ocenę (w odniesieniu do planowanych
przedsięwzięć) lub o oceny siedlisk krytycznych (w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych),
zatem pozwolenia te zachowują ważność. Dlatego też Inwestycja uznawana jest za zgodną z
przepisami prawa polskiego, jednak w celu pełnego jej dostosowania do norm unijnych i
międzynarodowych zalecamy przeprowadzenie dobrowolnej oceny siedlisk krytycznych.
Podsumowanie zgodności z poszczególnymi wymogami PR EBOR znajduje się w poniższych
tabelach, w podziale na wymogi PR. Do każdego wymogu określono klasyfikację punktową poziomu
zgodności (np. pełna zgodność, częściowa zgodność, istotna niezgodność), bądź też konieczne są
dalsze oceny, gdy wydanie opinii przez ERM jest niemożliwe (NOP) w terminie oceny, zważywszy na
zakres dostępnych informacji.
Poziom zgodności ustalano na podstawie kryteriów przedstawionych w Tabeli 3.1 poniżej.

Tabela 3-1 Kryteria oceny poziomu zgodności z wymogami efektywności
(PR) EBOR
Pełna zgodność
z wymogami
(FC)

Raport OOŚ i/lub inne dokumenty dotyczące Inwestycji wskazują, że jest ona zgodna z
wymogami EBOR oraz politykami i wytycznymi unijnymi i krajowymi z zakresu ochrony
środowiska, spraw społecznych i BHP.

Częściowa
zgodność z
wymogami
(PC)

Inwestycja nie jest w pełni zgodna z wymaganiami EBOR, jednak Spółki zajmujące się
Inwestycją posiadają systemy, procesy lub środki ograniczające ryzyko, działające na
rzecz korygowania nieprawidłowości. Dotyczy to niewielkich rozbieżności stwierdzonych
w raporcie OOŚ lub wymagań, które nie zostały wyraźnie określone, a potencjalnie mogą
stanowić źródło niewielkiego ryzyka (dla środowiska, społeczeństwa i reputacji) dla
Spółek odpowiedzialnych za Inwestycję, jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania
na rzecz realizacji tego wymogu w toku cyklu życia Inwestycji.
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Istotna
niezgodność z
wymogami
(MN)

Inwestycja nie jest w istotnym zakresie zgodna z wymaganiami EBOR, a systemy,
procesy i środki ograniczające ryzyko są nieobecne lub nie prowadzą do korygowania
nieprawidłowości. Dotyczy to istotnych rozbieżności w raporcie OOŚ, które w przypadku
braku reakcji ze strony zlecającego mogą potencjalnie stanowić źródło istotnego ryzyka
(dla środowiska, społeczeństwa i reputacji), zarówno w zakresie otoczenia
ekologicznego i społecznego, jak i w efekcie dla Inwestora, jeżeli w odpowiednim
terminie nie zostaną podjęte konkretne działania na rzecz realizacji tego wymogu.

Brak możliwości
wydania opinii
(NOP)

Potrzebne są dalsze oceny zgodności z wymaganiami PR EBOR, ponieważ w terminie
prowadzenia niniejszego badania due diligence środowiskowo-społecznego nie było
możliwe wydanie opinii na podstawie dostępnych informacji.
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Wyniki analizy rozbieżności środowiskowo-społecznych

3.3.1 Ocena i zarządzanie ryzykiem oraz oddziaływaniami środowiskowo-społecznymi
EBOR PR 1 - Ocena i
zarządzanie oddziaływaniami i
sprawami środowiskowospołecznymi

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Ocena środowiskowo-społeczna

Częściowa zgodność z wymogami
Raport z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) opracowany został dla farmy
wiatrowej Sępopol w 2009 r. i dotyczy ogółem 30 elektrowni wiatrowych. Ponadto
inwestycja realizowana jest dalej wyłącznie w zakresie 20 elektrowni z 30 objętych
pozwoleniem. Raport OOŚ zaakceptowany został w drodze decyzji środowiskowej
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Zgodnie z wymogiem PR 1, oddziaływania na środowisko związane z farmą
wiatrową Sępopol oceniano dla poszczególnych etapów Inwestycji, tj. budowy,
eksploatacji i wyłączenia z eksploatacji.
Raport OOŚ:
 nie określa obszaru oddziaływania;
 nie uwzględnia informacji o początkowej sytuacji społecznej ani oceny
oddziaływań społecznych;
 nie odwołuje się w żaden sposób do opracowania przez spółkę celową systemu
ESMS dla Inwestycji ani nie zawiera takiego zobowiązania;
 nie uwzględnia oddziaływań zbiorczych generowanych wspólnie z innymi
planowanymi lub proponowanymi inwestycjami.
Zgodność z wymaganiami kredytodawców międzynarodowych może być
osiągnięta poprzez opracowanie zestawu tematycznych Planów zarządzania
ryzykiem środowiskowo-społecznym oraz oddziaływaniami związanymi z farmą
wiatrową, a także określenie środków ograniczających ryzyko, które mają być
wdrażane w toku budowy, a następnie eksploatacji.

 Opracowanie zestawu tematycznych planów
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zarządzania (MP) służących udokumentowaniu
oddziaływań dotyczących Inwestycji w trakcie
budowy, a następnie podczas eksploatacji.

Plan zarządzania i monitorowania
środowiskowo-społecznego

Plan zarządzania odpadami i
materiałami niebezpiecznymi

Plan zarządzania gotowością i
reagowaniem na awarie

Plan zarządzania BHP i ochroną
społeczności

Ramowy plan zarządzania BHP,
efektywnością gospodarowania
zasobami, zapobieganiem i kontrolą
zanieczyszczeń

Plan zarządzania materiałami
niebezpiecznymi

Plan zarządzania pracownikami (w tym
Kodeks postępowania dla pracowników,
Mechanizm składania skarg przez
pracowników, uregulowania dotyczące
zakwaterowania pracowników itp.),

Plan wyszukiwania obcych gatunków
inwazyjnych / informacja o roślinności, a
także w stosownych przypadkach plan
zarządzania

Procedura postępowania w razie
odkrycia zabytków kultury

Plan zarządzania wykonawcami

Plan zarządzania ruchem
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Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Plan zarządzania wyłączeniem z
eksploatacji
Energix Polska może delegować te role i zakresy
obowiązków bezpośrednio swoim wykonawcom
odpowiedzialnym za budowę i eksploatację
Inwestycji. Tego typu zlecenie zostanie
jednoznacznie określone w umowach pomiędzy
Energix a Wykonawcami. Energix zapewni
regularne (przynajmniej raz na kwartał w trakcie
budowy i dwa razy w roku w trakcie eksploatacji)
monitorowanie wdrażania lokalnych przepisów
BHP i międzynarodowych norm/dobrych praktyk.
Jeżeli w wyniku audytów okaże się to konieczne,
Energix nałoży na wykonawców środki zaradcze.


Systemy zarządzania
środowiskowo-społecznego
(ESMS)

www.erm.com
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Istotna niezgodność z wymogami
Brak systemu zarządzania środowiskowo-społecznego (ESMS). Musi on być
opracowany na szczeblu korporacyjnym, a następnie wprowadzony kaskadowo do
poziomu inwestycji.

Nr inwestycji: 0566982

Zlecający: Energix Renewable Energies Ltd.

 Opracowanie i wdrożenie na szczeblu

korporacyjnym systemu zarządzania ESMS, w
ramach Grupy Energix, i wdrożenie go w
układzie kaskadowym do poziomu Energix
Polska. Z tego poziomu system ESMS będzie
dalej przenoszony kaskadowo aż do poziomu
konkretnej inwestycji.
 Celem systemu ESMS jest zapewnienie
skoordynowanego procesu wdrażania
wymogów środowiskowo-społecznych dla
każdej inwestycji budowlanej, przy
jednoczesnym włączeniu do systemu
zasadniczej działalności operacyjnej
dewelopera.
 Zapewnienie, aby u głównych wykonawców
funkcjonowały systemy zarządzania lub aby
wykonawcy ci przestrzegali systemów
zarządzania obowiązujących dla Inwestycji.
 Akredytacja nie jest bezwzględnie wymagana,
jednak konieczne jest funkcjonowanie
podstawy systemu zarządzania i reagowanie w
obszarach środowiskowych, społecznych i BHP
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Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

dotyczących działania Właściciela Inwestycji na
wszystkich poziomach. Cel ten można
osiągnąć poprzez wdrażanie procesów
zbliżonych do przewidzianych w uznanych
systemach zarządzania (np. ISO 14001, ISO
45001 itd.).
Polityka środowiskowo-społeczna

Istotna niezgodność z wymogami
Brak jest nadrzędnej polityki środowiskowo-społecznej, która określałaby cele
środowiskowe i społeczne oraz zasady pozwalające na osiąganie prawidłowych
wyników w inwestycjach deweloperskich spółki pod względem środowiskowym i
społecznym.

 Opracowanie i wdrożenie nadrzędnej

Plan działań środowiskowych i
społecznych (ESAP)

Istotna niezgodność z wymogami
Nie opracowano planów zarządzania środowiskowo-społecznego (ESMP) wraz z
rejestrami zobowiązań. Ponadto nie opracowano kolejnych tematycznych,
konkretnych planów zarządzania ani procedur.

 Ustanowienie, utrzymywanie i wzmacnianie w

Możliwości i zaangażowanie
organizacyjne

Częściowa zgodność z wymogami
Możliwości i zaangażowanie organizacyjne jest częściowo zgodne z dobrymi
praktykami międzynarodowymi, ponieważ w strukturze organizacyjnej spółki nie
ma wyznaczonych wyraźnie ról i zakresów obowiązków środowiskowospołecznych. Nie wyznaczono konkretnego personelu, w tym przedstawicieli
kierownictwa, z jednoznacznym zakresem obowiązków i uprawnień dotyczących
utrzymywania i wdrożenia systemu ESMS na szczeblu korporacyjnym.
Aspekty środowiskowo-społeczne Inwestycji realizuje główny wykonawca,
natomiast aktualnie brak jest konkretnych Planów zarządzania ryzykiem

Ustanowienie, utrzymywanie i wzmacnianie w
miarę potrzeb struktury organizacyjnej
określającej role, zakresy obowiązków i uprawnień
w ramach wdrażania systemu ESMS w celu
zapewnienia na bieżąco zgodności z właściwymi
krajowymi wymaganiami prawnymi i wymaganiami
w zakresie efektywności (PR). Wyznaczenie
konkretnego personelu, w tym przedstawicieli
kierownictwa, z jednoznacznym zakresem
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korporacyjnej Polityki środowiskowospołecznej. Uwzględnienie zasad i zobowiązań
środowiskowo-społecznych określonych w
Polityce w uzgodnieniach umownych z
wykonawcami w Polsce.
miarę potrzeb struktury organizacyjnej
określającej role, zakresy obowiązków i
uprawnień w ramach wdrażania systemu
ESMS w celu zapewnienia na bieżąco
zgodności z właściwymi krajowymi
wymaganiami prawnymi i wymaganiami w
zakresie efektywności (PR). Wyznaczenie
konkretnego personelu, w tym przedstawicieli
kierownictwa, z jednoznacznym zakresem
obowiązków i uprawnień dotyczących
monitorowania, utrzymywania i zapewnienia
wdrożenia określonego systemu ESMS.
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Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

środowiskowo-społecznym oraz oddziaływaniami związanymi z farmą wiatrową, a
także określenie środków ograniczających ryzyko, które mają być wdrażane w
toku budowy, a następnie eksploatacji.
W Energix Polska nie wyznaczono Menedżera ds. społecznych ani Pełnomocnika
ds. współpracy ze społecznościami lokalnymi.

obowiązków i uprawnień dotyczących
utrzymywania i wdrożenia określonego systemu
ESMS.
 W skład wymaganego personelu BHP i
ochrony środowiska wchodzić będą
przynajmniej następujące osoby:
 Menedżer do spraw środowiskowych (i
społecznych)
 Menedżer BHP (konieczne jest zatrudnienie
wyznaczonego Menedżera BHP, którego
zadaniem będzie kierowanie sprawami BHP w
związku z realizacją inwestycji).
Energix Polska może delegować te role i zakresy
obowiązków bezpośrednio swoim wykonawcom
odpowiedzialnym za budowę i eksploatację
Inwestycji. Tego typu zlecenie zostanie
jednoznacznie określone w umowach pomiędzy
Energix a Wykonawcami. Energix zapewni
regularne (przynajmniej raz na kwartał w trakcie
budowy i dwa razy w roku w trakcie eksploatacji)
monitorowanie wdrażania lokalnych przepisów
BHP i międzynarodowych norm/dobrych praktyk.
Jeżeli w wyniku audytów okaże się to konieczne,
Energix nałoży na wykonawców środki zaradcze.
Zasadnicze obowiązki środowiskowo-społeczne
zostaną określone i przekazane właściwym
pracownikom. Zapewnienie, aby pracownicy
odpowiedzialni bezpośrednio za działania
dotyczące efektywności środowiskowo-społecznej
Inwestycji dysponowali odpowiednimi
kwalifikacjami i przeszkoleniem

Istotna niezgodność z wymogami
W Energix Polska nie określono polityki zakupów/zaopatrzenia, Brak jest
wdrożonego procesu oceny ryzyka środowiskowo-społecznego związanego ze
zlecanymi robotami i usługami, który miałby włączać właściwe warunki dotyczące
zarządzania środowiskowo-społecznego do dokumentacji przetargowej.

Energix Polska może zlecić opracowanie i
wdrożenie takich planów zarządzania
bezpośrednio swoim wykonawcom
odpowiedzialnym za budowę i eksploatację
Inwestycji. Tego typu zlecenie zostanie
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Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

W Energix Polska brak kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze
środowiskowym, BHP i społecznym (EHSS), nie istnieje wdrożony plan
zarządzania wykonawcami.

jednoznacznie określone w umowach pomiędzy
Energix a Wykonawcami. Energix zapewni
regularne (przynajmniej raz na kwartał w trakcie
budowy i dwa razy w roku w trakcie eksploatacji)
monitorowanie wdrażania planów zarządzania.
Jeżeli w wyniku audytów okaże się to konieczne,
Energix nałoży na wykonawców środki zaradcze.

Istotna niezgodność z wymogami
W Energix nie ma wewnętrznej procedury monitorowania i sprawozdawczości na
szczeblu korporacyjnym. Brak formalnych zobowiązań i spójnej metodologii, która
byłaby określona dla całego majątku z portfela Energix Polska w odniesieniu do
monitorowania i oceny realizacji działań uwzględnionych w Planach działań
środowiskowych i społecznych, ogólnej zgodności inwestycji z wymaganiami
kredytodawców zagranicznych oraz wszelkich wymogów urzędowych dotyczących
monitorowania i sprawozdawczości.

W ramach systemu ESMS, przewidzianego do
opracowania na szczeblu korporacyjnym w
Energix - stworzenie i wdrożenie procedury
monitorowania i raportowania oraz przeniesienie
jej kaskadowo na poziom poszczególnych farm
wiatrowych. Ponadto ustalenie i wdrożenie takich
mechanizmów jak np. wewnętrzne inspekcje i
audyty, służących weryfikacji zgodności z
wymaganiami i postępów w realizacji zakładanych
efektów projektu
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Zasoby kadrowe i warunki pracy

PR 2 EBOR - Zasoby
kadrowe i warunki
pracy

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Polityki i procedury
kadrowe

Częściowa zgodność z wymogami
W Energix funkcjonują polityki kadrowe (HR), służące obsłudze wszystkich etapów
procesu zarządzania kadrami, które wymagają jednak nadal kaskadowego wdrożenia
w Energix Polska.

Określenie Polityki kadrowej, w której ustalone zostanie
podejście firmy do zarządzania pracownikami
zatrudnianymi przez nią bezpośrednio i pośrednio, z
uwzględnieniem następujących kwestii: relacje
pracownicze, organizacja pracy, godziny pracy,
nieobecności i spóźnienia, urlopy, podróże służbowe i
korzystanie z samochodów służbowych, rozwój
pracowników, obowiązki z zakresu BHP, warunki
wynagradzania, obowiązki pracowników w zakresie
utrzymania porządku. Dodatkowo jednoznaczne
postanowienia dotyczące zakazu pracy dzieci i pracy
przymusowej, zakazu dyskryminacji, zapewnienia
równości szans i uczciwego traktowania. Procedura
dokumentująca sposób zastosowania tego podejścia do
zarządzania pracownikami przez firmę przekazywana jest
dalej wykonawcom i powinna stanowić uzupełnienie
Polityki.

Stosunki pracownicze

Częściowa zgodność z wymogami
Polska jest krajem członkowskim Międzynarodowej Organizacji Pracy, który
ratyfikował wszystkie osiem Konwencji fundamentalnych. Spółka Energix Polska
zarządza kadrami i personelem w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa pracy
i stosuje szereg procedur rekrutacji i pracy, rezerwacji biletów lotniczych,
zakwaterowania, korzystania z komputerów służbowych, a także inne procedury
dotyczące świadczenia pracy. W spółce nie funkcjonuje natomiast polityka kadrowa
ani wyznaczona specjalnie do tego celu rola HR.

Nie wymaga się żadnych dalszych działań uwzględnione wyżej.

Praca małoletnich i
praca przymusowa

Częściowa zgodność z wymogami
Praca małoletnich i praca przymusowa jest zakazana przez prawo polskie, jednak
brak jest odniesienia do tych spraw w politykach firmy. Jeśli chodzi o równe szanse
płci, Spółka poinformowała, że mężczyźni i kobiety mają w organizacji równe szanse i
możliwości.

Nie wymaga się żadnych dalszych działań uwzględnione wyżej.

Zakaz dyskryminacji,
równość szans /
wynagrodzenia,

Częściowa zgodność z wymogami
Jeśli chodzi o równe szanse płci, Spółka poinformowała, że mężczyźni i kobiety mają
w organizacji równe szanse i możliwości. W terminie oceny Spółka zatrudniała 3
kobiety, czyli 33% aktualnego stanu personelu Energix Polska. W firmie brak jest

Nie wymaga się żadnych dalszych działań uwzględnione wyżej.
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PR 2 EBOR - Zasoby
kadrowe i warunki
pracy

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

świadczenia i warunki
pracy

oceny poziomów wynagrodzeń według płci, jednak według otrzymanych informacji
poziomy wynagrodzeń są jednakowe, uzgadniane pomiędzy pracodawcą a
pracownikiem. W politykach Energy Polska brak jest także odwołań do kwestii
molestowania seksualnego, jednak według przedstawicieli spółki sprawa ta ujęta jest
w politykach kadrowych opracowanych na poziomie Grupy Energix, które muszą być
przeniesione kaskadowo do obowiązywania w jednostce polskiej.

Zakwaterowanie
pracowników

Pełna zgodność z wymogami
Robotnicy budowlani zatrudniani będą przez wykonawcę budowy. Spółka wskazała,
że robotnicy budowlani będą kwaterowani w dużych miastach, a ze względu na
rozmiar przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności organizacji zakwaterowania
pracowników na terenie budowy.

Nie są wymagane żadne działania.

Mechanizm składania
skarg

Istotna niezgodność z wymogami
W Energix Polska brak jest wewnętrznego mechanizmu zgłaszania skarg, a sprawy
takie rozpatrywane są indywidualnie, w różny sposób na poszczególnych etapach
inwestycji. Sprawy powstałe podczas poszczególnych etapów realizacji, głównie o
charakterze materialnym, rozpatrywane są na szczeblu kierownictwa. W ramach
etapu budowy Menedżer budowy prowadzi dziennik i omawia odnośne sprawy
podczas comiesięcznych zebrań kierownictwa, z uwzględnieniem wszelkich
ewentualnych zdarzeń, o których zostanie poinformowany przez wykonawcę budowy.
W okresie eksploatacji wykorzystywany jest wewnętrzny rejestr, w którym zapisywane
są wszelkiego rodzaju istotne zdarzenia podlegające zapisowi w rejestrze incydentów.
Ogólna odpowiedzialność za rozpatrywanie skarg spoczywa na kierownikach budowy
i działalności operacyjnej.

Opracowanie i wdrożenie procedury składania zażaleń
przez pracowników, przeznaczonej dla wszystkich
pracowników, w tym między innymi wykonawców
zewnętrznych. Procedura ta będzie odmienna od
mechanizmu składania skarg, o którym mowa w wymogu
PR 10 EBOR.
Formularze skarg zostaną opracowane i udostępnione
pracownikom w ich języku ojczystym. Przedstawicieli
pracowników wykonawców i podwykonawców uznaje się
za punkt kontaktu, do którego pracownicy zgłaszają
skargi ustnie (funkcjonujący w uzupełnieniu obowiązków
przypisanych do menedżera ds. BHP lub innego
personelu), dzięki czemu jest to rozwiązanie odpowiednio
dostępne.

Pracownicy świadczący
pracę na innej
podstawie niż umowa o
pracę

Istotna niezgodność z wymogami
W Spółce nie wprowadzono procesów identyfikacji ryzyka związanego z rekrutacją,
zatrudnianiem i demobilizacją pracowników świadczących pracę przy inwestycji przez
podmioty zewnętrzne. Spółka nie sprawdza, czy wykonawcy zaangażowani do
realizacji inwestycji spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa pracy, ponieważ
zakłada się, że ich spełnianie kontrolują właściwe władze.

Opracowanie planu zarządzania personelem dla
konkretnej inwestycji, odnoszącego się do wszystkich
pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Spółkę i
przez jej wykonawców:
w którym uwzględniony zostanie wymóg przestrzegania
przez wszystkich wykonawców przepisów krajowego
prawa pracy oraz wymogów PR2 EBOR. Przestrzeganie
Planu zarządzania personelem ma być wymogiem
umownym obowiązującym wykonawców i
podwykonawców.
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Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów
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PR 2 EBOR - Zasoby
kadrowe i warunki
pracy

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Łańcuch dostaw

Pełna zgodność z wymogami
Dostawcy elementów i sprzętu dla inwestycji to renomowane firmy (np. Vestas),
uznane na całym świecie pod względem przestrzegania najwyższych standardów
ochrony pracowników.

Nie są wymagane żadne działania.

BHP / BHP

Istotna niezgodność z wymogami
Dla etapu budowy Inwestycji brak jest planu zarządzania BHP oraz planów
zarządzania wykonawcami.

Opracowanie planu zarządzania BHP oraz planów
zarządzania wykonawcami dla etapu budowy. Przed
rozpoczęciem eksploatacji gospodarczej wymagane jest
opracowanie planu zarządzania BHP oraz planów
zarządzania wykonawcami.
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3.3.3 Efektywność gospodarowania zasobami, zapobieganie zanieczyszczeniom
PR 3 EBOR:
Efektywność
gospodarowania
zasobami,
zapobieganie i
kontrola
zanieczyszczeń

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Efektywność
gospodarowania
zasobami

Częściowa zgodność z wymogami
Wprawdzie w OOŚ znajduje się krótki rozdział poświęcony gospodarce odpadami,
brak jest w nim jednak wyszczególnienia konkretnych sposobów zmniejszania ilości
wytwarzanych odpadów oraz prezentacji możliwości recyklingu na koniec cyklu
eksploatacji i ponownego wykorzystania elementów turbin wiatrowych.

Uwzględnienie w planie ESMP dla inwestycji zobowiązań
z zakresu recyklingu materiałów na zakończenie
inwestycji.

Gazy cieplarniane

Pełna zgodność z wymogami
OOŚ stanowi, że co do zasady na etapie budowy ograniczane będą zanieczyszczenia
powietrza, a realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia efektu cieplarnianego.

Nie są wymagane żadne działania.

Hałas

Częściowa zgodność z wymogami
Raport OOŚ nie zawiera informacji o stanie początkowym pod względem hałasu.
Zgodnie ze standardami IFC, badanie akustyczne stanu początkowego należy
przeprowadzić, jeżeli receptory znajdują się w zarysie 35 dB w ogólnym modelu
hałasu. W tym przypadku receptory znajdują się w małej odległości, według modelu
mieszcząc się w zarysie 35 dB.
Lokalny raport OOŚ zawiera jedynie ograniczony zakres informacji o poziomie mocy
akustycznej turbin wiatrowych. Konieczne jest przedstawienie informacji dotyczących
mocy akustycznej źródeł według wietrzności na wysokości 10 nad poziomem terenu i
na wysokości piasty. W raporcie brak jest oceny poziomu hałasu wytwarzanego
podczas budowy (jest to wymagane w standardach IFC).
Wyniki powinny wykazywać przebieg prognozowanych zmian poziomu hałasu przy
różnych poziomach wietrzności i porównywać je z analogicznymi pomiarowymi
poziomami dźwięków tła, wynikającymi z badania stanu początkowego. Tych danych
ani zarysów wartości hałasu nie ma w raporcie OOŚ.

Przeprowadzenie modelowania poziomu hałasu
wytwarzanego w fazie eksploatacji, w oparciu o normy
międzynarodowe i lokalne, z uwzględnieniem informacji
dotyczących mocy akustycznej źródeł według wietrzności
na wysokości 10 nad poziomem terenu i na wysokości
piasty.

www.erm.com
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W oparciu o powyższe oceny (pomiary przed
rozpoczęciem budowy i modelowanie eksploatacji), jeżeli
wyniki wskazują na obecność ryzyka przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu, ustala się
odpowiednie środki ograniczające, pozwalające zapewnić
dotrzymanie standardów lokalnych i standardów IFC
dotyczących poziomu hałasu (np. poprzez montaż
wyposażenia wyciszającego na łopatach, podwójne
szklenie w budynkach dotkniętych problemem,
ograniczenie funkcjonowania). Działania uwzględniane w
Planie zarządzania i monitorowania środowiskowospołecznego (Planie ESMMP).
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Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Ustanowienie i wdrożenie programu monitorowania
poziomów hałasu w trakcie eksploatacji, zgodnie z
przepisami prawa polskiego i normami
międzynarodowymi. Na podstawie wyników opracowanie planu działania, jeżeli jest konieczny do
zapewnienia zgodności z międzynarodowymi normami
oraz przepisami prawa polskiego.
Zużycie wody

Pełna zgodność z wymogami
OOŚ stanowi, że nie przewiduje się niekorzystnego wpływu Inwestycji na wody
podziemne i powierzchniowe na etapie budowy oraz eksploatacji.

Nie są wymagane żadne działania.

Zapobieganie
zanieczyszczeniom

Częściowa zgodność z wymogami
Nie udostępniono do wglądu żadnego planu zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia
środowiska. W raporcie OOŚ wyszczególniono następujące typy zanieczyszczeń
powstających w toku budowy:

hałas: praca maszyn, koparek, żurawi, narzędzi, transport ciężki, obsługa
materiałów;

powietrze: transport (pył, spaliny), roboty spawalnicze (CO, NO2, cząstki
stałe).
OOŚ stanowi, że wpływ zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji Inwestycji
ograniczony będzie do bezpośredniego sąsiedztwa Inwestycji i nie stanowi
zagrożenia dla środowiska.

Należy opracować plan zapobiegania i kontroli
zanieczyszczenia środowiska, w którym określone
zostaną działania mające na celu unikanie potencjalnego
skażenia.

Odpady

Częściowa zgodność z wymogami
OOŚ wymienia rodzaje odpadów, jakie wytwarzane będą w trakcie budowy,
eksploatacji i wyłączenia z eksploatacji. Utylizacją wszystkich kategorii odpadów
zajmować się będą specjalistyczne firmy. Dla żadnego z etapów Inwestycji nie
wskazano parametrów ilościowych odpadów.



www.erm.com

Wersja: 1.0

Nr inwestycji: 0566982

Zlecający: Energix Renewable Energies Ltd.

W toku budowy właściciel Inwestycji opracuje i
wdroży Plan gospodarki odpadami, obejmujący
wszystkie strumienie odpadów powstające w ramach
działań inwestycyjnych, a ponadto zapewnią
czasowe składowanie i postępowanie z odpadami w
sposób zgodny z wymogami przepisów krajowych
oraz międzynarodowych najlepszych praktyk.
 Opracowanie i wdrożenie środków ograniczających,
mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych
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odpadów. Będą one uwzględnione w planie ESMP
oraz w konkretnych tematycznych planach
zarządzania (np. planie gospodarki odpadami).
Zarządzanie
materiałami
niebezpiecznymi

www.erm.com
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Częściowa zgodność z wymogami
W raporcie OOŚ wspomniane są jedynie odpady niebezpieczne, które
przechowywane będą w zamkniętych pojemnikach, w wyznaczonych i
zabezpieczonych miejscach. Wszystkie paliwa i smary powinny być również
składowane w bezpiecznej strefie przechowywania paliw i chemikaliów, zgodnie z
normami międzynarodowymi i zasadami postępowania z materiałami szkodliwymi (np.
na wodoszczelnej posadzce).

Nr inwestycji: 0566982
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Należy opracować i wdrożyć Plan gospodarki odpadami i
materiałami niebezpiecznymi, obejmujący wszystkie
strumienie odpadów i chemikaliów powstające w ramach
działań inwestycyjnych, a ponadto zapewniający
czasowe składowanie i postępowanie z odpadami w
sposób zgodny z wymogami przepisów krajowych oraz
procedur wynikających z międzynarodowych najlepszych
praktyk w odniesieniu do przechowywania i obsługi paliw,
materiałów budowlanych oraz odpadów.
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BHP i ochrona społeczności

PR 4 EBOR - BHP

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Bezpieczeństwo i
zdrowie społeczności

Istotna niezgodność z wymogami
Według raportu OOŚ nie przeprowadzono oceny migotania cienia. Z ogólnego
oświadczenia wynika, że zjawisko migotania cienia może wprawdzie wystąpić, jednak
jego oddziaływanie uznawane jest za mało istotne.

Przeprowadzenie oceny poziomu migotania cienia
poprzez opracowanie mapy wszystkich odbiorów w
strefie wpływu (tj. 10-krotność średnicy wirnika) w celu
uzyskania wyższego poziomu solidności analizy i oceny
końcowej.
ERM sugeruje nałożenie na wyniki modelowania warstw
receptorów (obiektów narażonych na migotanie)
zidentyfikowanych z wykorzystaniem aktualnych zdjęć
satelitarnych w celu stwierdzenia, że w strefach
oddziaływania nie znajdują się żadne receptory. W
warstwie receptorów uwzględnione zostanie także
ewentualne rozszerzanie zabudowy miejskiej na danym
terenie.
Ponieważ efekt migotania cienia można stwierdzić
dopiero po rozpoczęciu eksploatacji, ERM rekomenduje
posiadanie mechanizmu zgłaszania skarg, w ramach
którego rejestrowane będą potencjalne wystąpienia
zjawiska.

Bezpieczeństwo i
zdrowie społeczności

Istotna niezgodność z wymogami
Ryzyko wyrzutu lodu i fragmentów łopat nie zostało poddane ocenie w żadnym
raporcie OOŚ, sporządzonym dla inwestycji Sępopol.

Rozrzut fragmentów łopat i brył lodu uznaje się za
potencjalne oddziaływanie na ludzi, które może
powstawać podczas eksploatacji farm wiatrowych. W
celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania należy:

■

Zapewnić, aby przy wejściu/wjeździe do strefy
farmy wiatrowej rozmieszczone zostały znaki
ostrzegawcze, które muszą pozostawać w
miejscu przez cały czas przy wejściu do każdej
elektrowni wiatrowej;

■

Prowadzić cotygodniowe kontrole lokalizacji
każdej elektrowni wiatrowej, ze szczególnym
uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa i stanu
znaków ostrzegawczych;
Zapewnić odpowiednią komunikację z ludnością i bieżącą
współpracę z miejscowymi organami władz oraz
mieszkańcami, tak aby móc reagować natychmiast na
wszelkie problemy związane z ryzykiem odpadania i
rozrzutu lodu i fragmentów łopat.
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Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Istotna niezgodność z wymogami
Brak planu zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwa społeczności i BHP oraz
planów zarządzania bezpieczeństwem dla Inwestycji. Ponadto nie opracowano Planu
gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne. Zgodnie z OOŚ dla Inwestycji, nie
przewiduje się bezpośredniego ani pośredniego oddziaływania na osoby zamieszkałe
najbliżej terenu Inwestycji, ze względu na odległość siedlisk od turbin wiatrowych; nie
odniesiono się jednak do kwestii ryzyka dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Opracowanie i wdrożenie Planu ochrony bezpieczeństwa
i zdrowia społeczności dla etapu budowy (rekomendacja
ta jest uwzględniona również w wymogu PR1).

Przeprowadzono analizę dróg obsługujących planowane turbiny wiatrowe, nie
opracowano jednak planów zarządzania ruchem, w których ujęte byłyby rozwiązania
przewidziane do wdrożenia w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka dla ruchu
drogowego i bezpieczeństwa na drogach dla pracowników i społeczności w zasięgu
oddziaływania inwestycji na etapie budowy.

Opracowanie planu zarządzania ruchem, w którym
należy udokumentować rozwiązania mające na celu
ograniczenie potencjalnego ryzyka dla ruchu drogowego i
bezpieczeństwa na drogach dla pracowników i
społeczności w zasięgu oddziaływania inwestycji na
etapie budowy (rekomendacja uwzględniona także w
wymogu PR1).

Częściowa zgodność z wymogami
OOŚ dla Inwestycji nie określa i nie ocenia podatności miejsc realizacji inwestycji na
naturalne zagrożenia, jakie mogą wystąpić na etapie budowy i eksploatacji, takie jak
trzęsienie ziemi, silny wiatr, osuwisko, powódź, pożar lasu, tornado/huragan.
Jednakże w oparciu o dostępne publicznie informacje o zagrożeniach powodziowych i
ryzyku powodzi w Polsce (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) można stwierdzić, że
lokalizacje inwestycji nie są obciążone ryzykiem powodzi. Ponadto Polska uznawana
jest za kraj niskiego ryzyka wystąpienia wstrząsów sejsmicznych.

Nie są wymagane żadne działania.

Gotowość i reagowanie
na awarie

Istotna niezgodność z wymogami
Przepisy krajowe nie wymagają opracowania Planu gotowości i reagowania na
sytuacje awaryjne. Dla Inwestycji nie opracowano takiego planu.

W ramach opracowywania systemu ESMS na szczeblu
korporacyjnym należy opracować system gotowości i
reagowania na sytuacje awaryjne, w którym uwzględnić
należy wszystkie potencjalne nieprzewidziane zdarzenia
dotyczące poszczególnych etapów inwestycji
(rekomendacja ta jest również ujęta w odniesieniu do
wymogu PR1).

Personel ochrony

Istotna niezgodność z wymogami
Usługi ochrony realizowane będą przez personel firmy zewnętrznej. Brak
obowiązującego kodeksu postępowania dla pracowników ochrony.

W ramach systemu ESMS, który ma być opracowany na
szczeblu korporacyjnym, należy opracować kodeks
postępowania dla pracowników ochrony, który wdrażany
będzie kaskadowo do poziomu poszczególnych
inwestycji. Kodeksu postępowania będzie ściśle
przestrzegać wykonawca usług ochrony (rekomendacja
ta jest uwzględniona również w wymogu PR1).
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3.3.5 Nabywanie gruntów i przymusowe przesiedlenia
PR 5 EBOR - Nabywanie
gruntów i przymusowe
przesiedlenia

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Unikanie przesiedleń lub
ograniczenie ich do
minimum / unikanie
przymusowego
wykwaterowania/negocjacje
ugody

Pełna zgodność z wymogami
Inwestycja nie wiąże się ani z fizycznym przesiedlaniem osób, ani ich
przymusowym wykwaterowywaniem.
Na potrzeby realizacji Inwestycji nie zakupiono żadnych działek. Dostęp do terenu
zabezpieczony został na podstawie zawieranych dobrowolnie umów dzierżawy
terenu z właścicielami prywatnymi (w zakresie trwałych konstrukcji wchodzących w
skład inwestycji) lub umów służebności, zawieranych z właścicielami prywatnymi
oraz w nielicznych przypadkach z organami władz lokalnych (w odniesieniu do linii
kablowych i dróg dojazdowych). Umowy te w każdym przypadku negocjowane były
indywidualnie. Jeżeli którykolwiek z właścicieli nie zgodziłby się na
wydzierżawienie konkretnej działki, Spółka opracowałaby projekt alternatywny.

Nie są wymagane żadne działania.

Uwzględnienie grup
wrażliwych / uwzględnienie
kwestii płci / badania
socjoekonomiczne

Częściowa zgodność z wymogami
OOŚ Inwestycji nie zawiera rozdziału charakteryzującego tło społeczne, ani też
oceny potencjalnego oddziaływania społecznego, identyfikacji grup wrażliwych i
związanego z tym ryzyka. Ponadto nie ujęto identyfikacji ani oceny problematyki
związanej z równym traktowaniem płci.
Ponieważ jednak Inwestycja nie wiąże się z fizycznymi przesiedleniami, nie mają
zastosowania badania socjoekonomiczne w rozumieniu wymogu PR5 EBOR.
Prawidłowy program współpracy ze społecznością lokalną, zgodny z wymogiem
PR10, odnoszący się do konkretnych planów SEP opracowanych w ramach oceny,
związany z oceną własności i użytkowania gruntów, a także mechanizmem
zgłaszania skarg przez społeczność lokalną, powinien umożliwić identyfikację grup
wrażliwych i określenie inicjatyw wspierających, których rolą byłoby reagowanie na
potencjalne oddziaływania inwestycji

Zgodnie z PR10 - należy jak najszybciej podjąć
współpracę ze społecznościami lokalnymi i przystąpić
do identyfikacji grup narażonych na oddziaływanie ze
strony Inwestycji oraz określić działania i środki
ograniczające

Klasyfikacja
kwalifikowalności /
rekompensaty i
świadczenia dla osób
dotkniętych
oddziaływaniami /
planowanie i wdrożenie /
możliwości i zobowiązania
organizacyjne

Częściowa zgodność z wymogami
Dla Inwestycji brak jest planu przywracania możliwości zamieszkania, w którym
określone zostałyby kryteria kwalifikacji, procedury i standardy rekompensat. Brak
jest również zobowiązania do podjęcia konsultacji, monitorowania i reagowania na
skargi z zewnątrz, stosownie do wymagań PR5.

Opracowanie procedury nabywania gruntów i
rekompensat (z uwzględnieniem kwestii przywracania
możliwości zamieszkania) na szczeblu korporacyjnym w
celu zapewnienia przejrzystego i spójnego systemu
nabywania gruntów poprzez wdrażanie standardów w
obrębie wszystkich inwestycji firmy.
Zakres takiego systemu obejmować ma następujące
elementy:
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Jedyne pasy terenu publicznego przeznaczone będą na drogi i przebieg linii
kablowych, przy czym szacuje się, że wykorzystany w tym celu areał nie jest
znaczący i nie przewiduje się, aby powodował konieczność przesiedleń.
Na potrzeby realizacji Inwestycji nie zakupiono żadnych gruntów. Tereny
potrzebne pod trwałe elementy inwestycji wydzierżawione zostały od właścicieli
prywatnych (3 osób fizycznych i 1 spółki) na podstawie indywidualnych umów
dzierżawy gruntu. Firma Energix nie dokonała jak dotychczas żadnej płatności.
Centrum Biznesu Wschodniego Przedsiębiorstwo „U Rycha” jako początkowy
realizator Inwestycji podpisało z odpowiednimi właścicielami przedwstępne umowy
dzierżawy w 2007 i 2008 r., które miały prowadzić do zawarcia ostatecznych umów
dzierżawy w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., przy czym czynsz dzierżawny za
jedną turbinę wiatrową wynosić miał 4 000 EUR. Gdyby ostateczne umowy
dzierżawy nie zostały zawarte w podanym terminie, obowiązywała wypłata
rekompensaty na poziomie 500 000 PLN. Spółka nie przekazała informacji o
wypłacie takiej rekompensaty, wynikającej z postanowień umownych.

WYNIKI ANALIZY ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

■

rekompensata
w
razie
przypadkowego
wyrządzenia szkód w obrębie gruntów
prywatnych;
■ tymczasowe korzystanie z gruntów prywatnych
przez
czas
trwania
istotnych
prac
serwisowych/naprawczych.
W takich przypadkach rekompensaty wypłacane będą
zgodnie z przepisami prawa polskiego i wymaganiami
PR5 (najlepiej przed rozpoczęciem korzystania z
gruntu).

Umowy dzierżawy zawarte zostały w 2011 r., a umowy przeniesienia w 2013 r., po
nabyciu Inwestycji przez ENEAL. W nowo określonych warunkach płatności
przewidziano, co następuje:

w toku budowy za każdą turbinę wiatrową wypłacana będzie
rekompensata w kwocie 500 EUR za uniemożliwienie prowadzenia
działalności rolniczej,

a następnie należny będzie czynsz dzierżawny w wysokości 7 000 EUR
za jedną turbinę wiatrową, płatny przelewem w ciągu pierwszych 14 dni
na początku każdego roku.

Roczny czynsz za trafostację wynosi 12 000 EUR i kwota ta płatna
będzie z góry po upływie jednego roku od daty podłączenia.

Dodatkowo za każdą turbinę wytwarzającą ponad 4 400,00 MWh
wypłacana będzie premia w wysokości 500 EUR.
Właściciele gruntów zachowują prawo do korzystania z gruntu do celów rolniczych
do momentu rozpoczęcia budowy, a w razie wystąpienia przypadkowej szkody
dzierżawca otrzymuje pełną rekompensatę.
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Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Właściciel gruntu może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie
niedokonania płatności w ciągu 90 dni, pomimo wystosowania dwóch wezwań do
zapłaty (dotychczas żadne płatności nie były przez ENEAL realizowane, ponieważ
nie rozpoczęto robót budowlanych).
Współpraca z
interesariuszami /
mechanizm składania skarg

Częściowa zgodność z wymogami
Ponieważ Inwestycja nie wiąże się ani z fizycznym przesiedlaniem osób, w
związku ze problematyką gruntów nie prowadzono współpracy z interesariuszami.
Grunty nabywane były na podstawie indywidualnych umów dzierżawy gruntu,
negocjowanych z poszczególnymi właścicielami
Jak omówiono powyżej, proces nabywania gruntów przeprowadzony został przez
poprzedniego realizatora i przeniesiony następnie na Energix. Nie prowadzono
współpracy z interesariuszami w sprawach dotyczących gruntów, a dalsze
szczegółowe informacje na temat procesu ogólnej współpracy znajdują się w
PR10.

Nie ma konieczności podejmowania dalszych działań,
zob. wymóg PR10

Przesiedlenia ze względów
ekonomicznych, poprawa
lub przywrócenie
możliwości zamieszkania

Częściowa zgodność z wymogami
W ramach OOŚ nie przeprowadzono oceny potencjalnych oddziaływań o
charakterze przesiedleń ze względów ekonomicznych, ponieważ nie odniesiono
się do procesu nabywania gruntów. ERM przyjmuje jednak, że wszystkie
wynegocjowane umowy realizowane są na zasadzie dobrowolności, a
wykorzystanie gruntów publicznych ograniczone było do kilku odcinków
potrzebnych pod drogi (do ustalenia).
Wprawdzie wystąpienie oddziaływań o charakterze przesiedlenia ze względów
ekonomicznych najprawdopodobniej nie będzie znaczące, zważywszy na dość
niewielki zakres Inwestycji, nie można takiego wystąpienia wykluczyć na obecnym
etapie oceny, ponieważ nie przeprowadzono analizy własności i przeznaczenia
gruntów. Dla Inwestycji nie przeprowadzono analizy własności i przeznaczenia
gruntów, a zatem nie zidentyfikowano potencjalnych oddziaływań w postaci
przesiedleń ze względów ekonomicznych.

Zgodnie z PR10 - należy jak najszybciej podjąć
współpracę ze społecznościami lokalnymi i przystąpić
do identyfikacji grup narażonych na oddziaływanie ze
strony Inwestycji oraz określić działania i środki
ograniczające

Prowadzona będzie dalsza współpraca ze społecznościami lokalnymi, zmierzająca
do ustalenia potencjalnych oddziaływań ekonomicznych, jakie mogą wystąpić
podczas budowy i/lub eksploatacji Inwestycji. Ponadto konieczne jest efektywne
stosowanie mechanizmu składania skarg w ramach inwestycji, który służyć ma do
rejestracji i rozpatrywania skarg z zewnątrz dotyczących gruntów.
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Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Ochrona bioróżnorodności i zrównoważone gospodarowanie żywymi zasobami naturalnymi

PR 8 EBOR - Ochrona
bioróżnorodności i
zrównoważone
gospodarowanie żywymi
zasobami naturalnymi

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Odpowiednia ocena oddziaływań i
ryzyka
Unikanie - minimalizacja rekompensata

Częściowa zgodność z wymogami
W OOŚ dla Inwestycji z 2009 r. ustalono istotne
oddziaływania Inwestycji na środowisko oraz środki
służące do ich ograniczania. Ocena potencjalnego
oddziaływania na receptory bioróżnorodności oparta
została na danych zgromadzonych podczas rocznej
kampanii badań terenowych dotyczących ptaków i
nietoperzy, która odbyła się w okresie od września 2008 r.
do sierpnia 2009 r.
W opisie sytuacji początkowej zidentyfikowano pięć
gatunków nietoperzy (z rodziny Vespertilionidae) i 103
gatunki ptaków, z których osiem jest wymienionych w
załączniku I do dyrektywy o ptakach. W ramach OOŚ
przeprowadzono modelowanie ryzyka kolizji, jednak wyniki
nie przewidują liczebności osobników określonych
gatunków ptaków, które mogą zginąć w kolizjach.
Dlatego też dane stanowiące podstawę do oceny
oddziaływań wymagają weryfikacji zarówno pod względem
zgodności metodologii ze standardami międzynarodowymi,
jak i aktualności czasowej.
W OOŚ zawarto następujące rekomendacje dotyczące
monitorowania ptaków:
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■

Przeprowadzenie dodatkowej, uzupełniającej analizy ornitofauny i
chiropterofauny, zgodnie z najlepszymi praktykami oraz uznanych
międzynarodowych wytycznych i standardów. Dane dotyczące
ornitofauny gromadzone będą z wykorzystaniem metod
pozwalających na parametryzację ilościową wyników, np. badania
pól obserwacyjnych, modelowania ryzyka kolizji (Collision Risk
Modelling, CRM). Energix wyznaczy niezależnego doradcę ds.
ekologicznych (biegłego zarówno w obszarze ornitologii, jak i
chiropterologii) jako wsparcie przy realizacji wymogów
dotyczących PR6. Przed zawarciem umowy z takim doradcą, jego
kwalifikacje i wiedza merytoryczna będą ocenione i poddane
akceptacji przez Kredytodawców.

■

Wymagana jest analiza obszaru, który zostanie przejściowo i
trwale utracony wskutek budowy farmy wiatrowej wraz ze
związanymi
z
nią
drogami
i
przyłączeniami
linii
kablowych/napowietrznych. Analiza koncentrować się będzie na
zakresie priorytetowych elementów bioróżnorodności (Priority
Biodiversity Features, PBF) i stwierdzeniu występowania siedlisk
zmodyfikowanych i naturalnych, wraz z zakresem, w jakim mogą
one być przydatne dla elementów siedliskowych o krytycznym
znaczeniu. Badanie prowadzić należy w okresie od kwietnia do
lipca, kiedy to prawdopodobne jest korzystanie z danego terenu
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 monitorowanie przez okres 5 lat po zakończeniu

budowy, tj. przez 2 lata w ciągu 3 pierwszych lat
eksploatacji oraz jeden rok w ciągu roku czwartego i
piątego, oraz
 monitorowanie zwłok.
Ochrona i konserwacja
bioróżnorodności
Siedliska zmodyfikowane /
naturalne / krytyczne /
priorytetowe elementy
bioróżnorodności (PBF)

Istotna niezgodność z wymogami
Inwestycja znajduje się w części na obszarze Natura 2000
Ostoja Warmińska (PLB280015), obszarze specjalnej
ochrony (dyrektywa o ptakach). Obszar ten został
wskazany do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000
głównie ze względu na ochronę bociana białego (Ciconia
ciconia), z największą populacją i największym
zagęszczeniem w kraju.

■
Dlatego też na terenie Inwestycji potencjalnie mogą
występować siedliska kwalifikujące się jako krytyczne,
służące istotnym gatunkom migrującym. Konieczne jest
przeprowadzenie dalszej analizy w celu ustalenia, czy
Inwestycja oddziałuje na siedliska krytyczne i/lub na
priorytetowe elementy bioróżnorodności (PBF).
Obszary prawnie chronione i
uznane w skali światowej

www.erm.com

Wersja: 1.0

Częściowa zgodność z wymogami
Inwestycja położona jest:
 częściowo na obszarze Natura 2000 Ostoja Warmińska
(PLB280015);
 2 km na północny wschód od warmińskiego obszaru
ochrony ptaków.
Dane zawarte w OOŚ są niewystarczające pod względem
obecności i ruchów ptaków (w tym dane dotyczące
wysokości przelotów, kierunków, gatunków, liczebności),
jeśli chodzi o przewidywanie ryzyka kolizji i potencjalnego
wpływu na integralność obszaru specjalnej ochrony.

Nr inwestycji: 0566982

Zlecający: Energix Renewable Energies Ltd.

przez gatunki kwalifikujące się do ochrony w ramach obszarów
specjalnej ochrony oraz inne priorytetowe elementy PBF. Jeżeli
budowa została już zrealizowana, należy przy odwołaniu do
wcześniejszych badań, analiz teoretycznych, sporządzić
ekspertyzę mającą na celu ustalenia prawdopodobnego statusu
terenu jako zmodyfikowanego/naturalnego/krytycznego. Analiza
taka stanowić będzie źródło informacji dla Oceny siedlisk
krytycznych i określać ewentualny wymóg realizacji zerowej
straty netto i/lub zerowego zysku netto. Zgodnie z wymaganiami
wynikającymi z punktu 17 PR6 i związanymi z nimi wytycznymi,
może wystąpić obowiązek przedstawienia Planu zarządzania
bioróżnorodnością (Biodiversity Management Plan, BMP) lub
Planu działania na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity Action
Plan, BAP), zakładającego brak strat netto/zysku netto.
Dotyczy przypadków istotnego oddziaływania na ptaki:
Szczegółowe badania terenowe z wykorzystaniem analiz z
punktów obserwacyjnych oraz modelu CRM, o którym mowa
powyżej, wraz z dalszą analizą teoretyczną i konsultacjami, będą
pomocne przy ustaleniu, czy odpowiednie będą metody
automatyczne, np. DTbird, a jeśli tak - przy ustaleniu ich
optymalnej konfiguracji. Badania takie pomocne będą również
przy uszczegółowieniu i zrozumieniu okresów najwyższego
ryzyka, kiedy najskuteczniejsze mogą być procedury
wyłączenia. Na podstawie tych wyników - opracowanie procedury
wyłączenia na żądanie, którą stosować będzie specjalista IOCE
przy wyłączaniu poszczególnych elektrowni w miarę potrzeb, ze
względu na ryzyko kolizji z kwalifikującymi się elementami
obszaru SPA lub innymi priorytetowymi elementami
bioróżnorodności. Po wdrożeniu procedury wszystkie przypadki
takiego wyłączenia będą corocznie raportowane do
Kredytodawców. Coroczne testowanie protokołu wyłączenia z
udziałem specjalisty IOCE.
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Pozwolenie na inwestycję wydane zostało w 2009 r. w
oparciu o lokalne studium OOŚ, natomiast najwyraźniej nie
przeprowadzono odpowiedniej oceny, która byłaby w pełni
zgodna z wymaganiami.

WYNIKI ANALIZY ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do wymogów

■

■
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W
trakcie
budowy
zlecenie
specjaliście-ekologowi
przeprowadzenia oceny flory i fauny na terenie, w celu
ograniczenia oddziaływania na wszelkie gatunki chronione,
szczególnie gatunki będące priorytetowymi elementami
bioróżnorodności (PBF), w tym gatunki wymienione w Załączniku
IV. Minimalnym wymogiem jest przeprowadzenie wizji lokalnej na
wszystkich obszarach nowo obejmowanych gruntów, z
uwzględnieniem poszerzania dróg i stref tymczasowego
składowania, przed rozpoczęciem budowy. Jeżeli stwierdzona
zostanie obecność gatunków PBF/z Załącznika IV, w obrębie
terenu inwestycji wyznaczone zostaną alternatywne miejsca
przemieszczenia.
Bezpośrednio
przed
rozpoczęciem
jakichkolwiek robót budowlanych na takim terenie ekolog zbiera
możliwie jak najwięcej osobników i przenosi je na miejsce
przemieszczenia. Na gruntach wykorzystywanych tymczasowo
założone zostaną stawy docelowe Takie działania, wraz ze
związaną z nimi rolą ekologa nadzorującego, powinny być
określone w Planie BMP. Konieczne jest przestrzeganie
wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa polskiego
w odniesieniu do ściśle chronionych gatunków z Załącznika IV, a
w planie BMP wymagania te zostaną wyszczególnione wraz ze
sposobami ich wykonania.
Wyznaczenie niezależnego specjalisty z zakresu ornitologii i
chiropterologii (badanie ptaków i nietoperzy) (IOCE) i zlecenie mu
monitorowania Inwestycji podczas włączania do eksploatacji, a
następnie w trakcie eksploatacji farmy wiatrowej. Specjalista
IOCE angażowany jest na podstawie umowy na okres 3 lat,
kontynuowanej w czasie eksploatacji farmy wiatrowej. Zakres
takiego monitorowania obejmować będzie opracowanie
programu monitorowania ptaków i nietoperzy po zakończeniu
budowy, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi,
wytycznymi polskimi oraz wymaganiami wynikającymi z decyzji
środowiskowej. Program na czas po zakończeniu budowy musi
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■

uwzględniać badania zwłok w celu ustalenia śmiertelności ptaków
i nietoperzy oraz czasu pozostawania zwłok na terenie/badania
skuteczności obserwacji, mające na celu stwierdzenie
efektywności usuwania martwych ptaków i nietoperzy przez
padlinożerców lub ich usuwania przez jakikolwiek inny czynnik
(np. zaoranie w glebie podczas sezonowych prac rolniczych).
Stosowanie najlepszej praktyki, np. opracowanej przez Grupę
Roboczą ONZ CMS ds. energetyki
W związku z planem zarządzania adaptacyjnego, o którym mowa
w punkcie 6.5 - opracowanie procedury ograniczającej ryzyko dla
nietoperzy, z uwzględnieniem czynników uruchamiających
zmianę na podstawie liczby zabitych nietoperzy na jedną turbinę,
którą ocenia się w zestawieniu z europejskimi danymi średnimi
dotyczącymi eksploatowanych turbin i poziomów populacji.
Należy opracować protokoły procedur ograniczających mających
na celu wyłączanie elektrowni w nocy, gdy prędkość wiatru
spadnie poniżej 6 m/s. Do opracowania tej procedury należy
wykorzystać wytyczne EuroBat, z udziałem specjalisty IOCE, w
ciągu dwóch pierwszych lat eksploatacji farmy wiatrowej. Wyniki
monitorowania zwłok w odniesieniu do pory roku i miejsca ich
znalezienia wykorzystywane będą do optymalizacji wszelkich
programów ograniczających.

Obce gatunki inwazyjne

Częściowa zgodność z wymogami
Informacje dotyczące obcych gatunków inwazyjnych, które
mogą występować na terenie Inwestycji, nie zostały
przedstawione w raportach z monitorowania. Brak ten ma
być nadrobiony w drodze dokładnego monitorowania
odpowiednich aspektów na etapie budowy.

Nie są wymagane żadne działania.

Zarządzanie funkcjami
ekosystemu

Częściowa zgodność z wymogami

Nie są wymagane żadne działania.
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Nie przeprowadzono oceny funkcji ekosystemu. Jest
jednak mało prawdopodobne, aby na terenie Inwestycji
występowały priorytetowe funkcje ekosystemu, a zatem
zasadne jest przyjęcie, że ocena taka nie mieściła się w
obowiązującym zakresie procesu OOŚ.
Zrównoważone gospodarowanie
żywymi zasobami naturalnymi

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Łańcuch dostaw

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

3.3.7 Dziedzictwo kulturowe
PR 8 EBOR - Dziedzictwo
kulturowe

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do wymogów

Ochrona dziedzictwa kulturowego
w projekcie i realizacji Inwestycji

Częściowa zgodność z wymogami
Przeprowadzona dla Inwestycji Sępopol w 2009 r. OOŚ
zawiera krótki rozdział poświęcony oddziaływaniu na
dziedzictwo kulturowe, stanowiący, że na terenie Inwestycji
ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się żadne
zabytki kultury (nie określono odległości).
Na podstawie informacji udostępnionych do wglądu nie
można stwierdzić, czy unikanie oddziaływania na znane
obiekty dziedzictwa kulturowego stanowiło jedno z
kryteriów stosowanych przez realizatora przy wyborze
lokalizacji inwestycji. Zważywszy jednak na harmonogram
budowy, nie jest aktualnie możliwe przeprowadzenie
dodatkowych analiz, a zatem roboty budowlane muszą być
prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem potencjału
archeologicznego

Nie są wymagane żadne działania.

www.erm.com
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Zlecający: Energix Renewable Energies Ltd.
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Procedury postępowania w razie
przypadkowego znalezienia
zabytku

Istotna niezgodność z wymogami
Nie opracowano procedury postępowania w razie
przypadkowego znalezienia zabytku.

Opracowanie szczegółowej procedury postępowania w razie
przypadkowego znalezienia zabytku, z uwzględnieniem następujących
elementów:
 ogólny przegląd Inwestycji, wraz z opisem elementów i czynności,
które mogą doprowadzić do przypadkowego znalezienia zabytków;
 opis krajowego kontekstu prawnego sytuacji przypadkowego
natknięcia się na zabytki;
 opis kontekstu dziedzictwa kulturowego właściwego dla terenu, wraz z
przeglądem dotychczasowych badań i ocen zabytków dziedzictwa
kulturowego dla tego terenu;
 opis rodzaju dziedzictwa kulturowego, na którego natknięcie się jest
możliwe;
 uwzględnienie schematu organizacyjnego z jednoznacznie
wyznaczonymi rolami i zakresami obowiązków;
 określenie kluczowego personelu i jednostek regulujących, wraz z
danymi do kontaktu, których obowiązkiem będzie podejmowanie
działań w razie przypadkowego znalezienia zabytku;
 uwzględnienie schematu procesu, prezentującego jednoznacznie krok
po kroku działania podejmowane w razie natknięcia się na zabytek;
 prezentacja szczegółowych działań krok po kroku w sytuacji natknięcia
się na zabytek, z uwzględnieniem różnych scenariuszy;
 uwzględnienie szczegółowego opisu strategii pozyskania
znalezionego zabytku, w tym jego stabilizacji, tymczasowego
składowania i przekazania do organu właściwego;
 uwzględnienie programu szkoleń terenowych dla pracowników,
umożliwiających im rozpoznanie sytuacji przypadkowego natknięcia
się na zabytek i informujących pracowników o zakresie obowiązków
ciążących na nich w ramach procedury postępowania w razie
przypadkowego znalezienia zabytku.
Zmiana umowy z głównym wykonawcą budowy w zakresie
zapewniającym pełne potwierdzenie i realizację Procedur.
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3.3.8 Ujawnianie informacji i współpraca z interesariuszami
PR 10 EBOR - Ujawnianie
informacji i współpraca z
interesariuszami

Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

Identyfikacja interesariuszy i Plan
współpracy z interesariuszami
(SEP)

Częściowa zgodność z wymogami
Brak jest dostępnych informacji, które pozwoliłyby ustalić, czy dla Inwestycji na
jakimkolwiek etapie jej realizacji prowadzono identyfikację interesariuszy, a jeśli
tak, to w jaki sposób.

Wdrożenie planu współpracy z interesariuszami
(SEP) jako dokumentu podlegającego regularnym
zmianom i uaktualnieniom o informacje o
dotychczasowej współpracy, ewentualnych
stwierdzonych nowych interesariuszach oraz
wszelkich zmianach niezbędnych do
dostosowania do warunków inwestycji i oczekiwań
interesariuszy.

W ramach niniejszej oceny ESDD opracowano plan współpracy z interesariuszami
(SEP). W planie SEP zidentyfikowano ogólne kategorie/grupy interesariuszy,
wymagają one jednak dalszej adaptacji i uszczegółowienia po zaangażowaniu, ze
szczególnym uwzględnieniem identyfikacji grup wrażliwych w społecznościach
lokalnych, które mogą być poddane nieproporcjonalnie dużym oddziaływaniom w
ramach realizacji inwestycji, a także z określeniem indywidualnych działań
mających zapewnić efektywną współpracę z takimi grupami.
Ujawnianie informacji i znaczące
konsultacje

Częściowa zgodność z wymogami
W ramach procedury uzyskiwania pozwoleń dokonano ujawnienia informacji
zgodnie z przepisami prawa polskiego, jednak przepisy te nie wymagają udziału
ludności w inwestycjach z zakresu energetyki odnawialnej, nawet jeśli za
niezbędny uznany zostanie proces OOŚ.
Dostępność procesu zapewniony jest jednak przez właściwy organ administracji,
który: i) zawiadamia opinię publiczną o wszczęciu procedury wniosku i wyznacza
termin 21 dni na wnoszenie uwag; ii) prowadzi ogólnodostępne wysłuchanie
publiczne; iii) rozpatruje zgłoszone uwagi i rekomendacje.
Po dokonaniu przeglądu przedstawionych decyzji środowiskowej firma ERM
stwierdziła, że nie wpłynęły żadne uwagi od społeczeństwa w toku żadnej z
procedur środowiskowych. Ogłoszenia dotyczące wszczęcia postępowania
środowiskowego publikowane były w ogólnie przyjęty sposób we wszystkich
wsiach w zakresie oddziaływania inwestycji, na odpowiednich wiejskich tablicach
ogłoszeń, jak również na tablicach ogłoszeń odpowiednich urzędów gmin i w
Internecie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Poza postępowaniem urzędowym Spółka zawierała umowy dzierżawy gruntu już
od 2011 r. (szczegółowe informacje dotyczące tego zakresu zawarte są w PR5).
Firma ERM poinformowana została przez przedstawicieli spółki, że Menedżer ds.
budowy i pozostali członkowie zespołu obsługi informowali każdego właściciela
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 Określenie szczegółowego planu współpracy

ze społecznościami lokalnymi w zasięgu
oddziaływania Inwestycji i uwzględnienie go w
planie SEP opracowanym dla Inwestycji.
 Wznowienie procesu udostępniania informacji
o Inwestycji interesariuszom w najszybszym
możliwym terminie, na etapie przygotowania,
budowy i eksploatacji, wszelkimi dostępnymi
środkami komunikacji.
 Organizowanie zebrań ze społecznościami
lokalnymi w celu zapoznania się z ich
stanowiskiem w sprawie Inwestycji, jej statusu,
strategii przyszłej współpracy, a także
rozpoczęcia budowania relacji ze wszystkimi
tymi interesariuszami, bez ograniczenia do
grupy właścicieli gruntów. Zebrania
konsultacyjne będą planowane i organizowane
z należytym uwzględnieniem potrzeb wszelkich
ustalonych grup pokrzywdzonych i podatnych
na oddziaływania; będą one odbywać się bez
żadnej manipulacji ani ingerencji z zewnątrz,
bez przymusu i bez poniżającego traktowania.
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Status i uwagi dotyczące dostosowania do wymogów

Zalecenia pozwalające na dostosowanie do
wymogów

terenu na piśmie lub telefonicznie o stanie Inwestycji, umożliwiając odpowiednie
zaplanowanie danego roku pod względem prac rolniczych.

 Dokumentowanie wyników przyszłych

Częściowa zgodność z wymogami
W terminie niniejszej oceny ESDD Inwestycja nie weszła jeszcze w fazę budowy.
Plan SEP opracowany w ramach niniejszej oceny ESDD obejmuje obowiązki
sprawozdawcze realizatora Inwestycji wobec społeczności w zakresie jej
oddziaływania, które muszą być uwzględnione w zmienionym planie działań z
zakresu współpracy w odniesieniu do etapu budowy i eksploatacji.

 Wewnętrzne raportowanie, przynajmniej raz na

Nr inwestycji: 0566982

Zlecający: Energix Renewable Energies Ltd.

konsultacji w formie załączników do planu SEP
dla Inwestycji.
 Rozpowszechnienie planu SEP w języku
lokalnym wśród społeczności lokalnych, wraz z
informacją o mechanizmie składania skarg w
związku z Inwestycją oraz danych
Pełnomocnika ds. współpracy ze społecznością
lokalną, który wyznaczony zostanie dla danej
Inwestycji, w najszybszym możliwym terminie
przed rozpoczęciem prac budowlanych.
kwartał, wszystkich działań podejmowanych w
ramach współpracy, w tym w szczególności
wszelkich skarg (jawnych i tajnych).
 Wdrożenie planu SEP (wraz z planem działań
w ramach współpracy) i regularna współpraca z
interesariuszami, szczególnie ze
społecznościami z obszaru oddziaływania) przy
uaktualnianiu informacji o postępach Inwestycji
i wdrażaniu konkretnych elementów
programów zarządzania, uwzględniających
bieżące ryzyko dla zidentyfikowanych
interesariuszy lub oddziaływanie na tych
interesariuszy.
 Jak najwcześniejsze konsultacje ze
społecznościami z obszaru oddziaływania,
zmierzające do zrozumienia ewentualnego
wpływu Inwestycji na takie społeczności na
etapie budowy oraz ustalenia ewentualnych
dodatkowych koniecznych środków
ograniczających.
 Opracowanie rocznego raportu środowiskowospołecznego dotyczącego efektów Inwestycji w
obszarze ochrony środowiska, spraw
społecznych i BHP, udostępnienie go
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wymogów
właściwym interesariuszom i dostosowanie
komunikacji według otrzymanych informacji
zwrotnych.

Mechanizm składania skarg

Zgodnie z ustaleniami, dla Inwestycji nie opracowano procedury ani mechanizmu
zgłaszania i rozpatrywania skarg na dzień przeprowadzenia niniejszego procesu
due diligence.
Dotychczas nie powołano Pełnomocnika ds. współpracy ze społecznościami
lokalnymi, natomiast Menedżera budowy obciążono całością odpowiedzialności za
komunikację z właścicielami gruntów i interesariuszami instytucjonalnymi.
Plan SEP opracowany w ramach niniejszego zlecenia ESDD określa mechanizm
składania skarg i formularz skargi, który powinien być szeroko rozpowszechniony
w społeczności lokalnej. Społeczności lokalne i istotne osoby zostaną
przeszkolone w zakresie ich użytkowania.

 Wdrożenie mechanizmu/procedury zgłaszania
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skarg przez interesariuszy z zewnątrz dla
konkretnej Inwestycji, stosownie do wytycznych
w planie SEP. Mechanizm składania skarg
zostanie przekazany właściwym
społecznościom lokalnym jak najszybciej,
przed rozpoczęciem budowy.
Należy zapewnić, aby formularze skarg były
stale dostępne społecznościom lokalnym i aby
mieszkańcy wiedzieli, gdzie ich szukać, jak z
nich korzystać i jak je przekazywać firmie.
Należy zapewnić zarządzanie otrzymanymi
skargami w sposób zgodny z procedurą
zarządzania przedstawioną w planie SEP.
Okresowo należy oceniać efektywność procesu
składania i rozpatrywania skarg, dokonując w
razie potrzeby stosownych korekt.
Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za
relacje ze społecznościami lokalnymi
(Pełnomocnika ds. współpracy ze
społecznościami lokalnymi - CLO) i
zapewnienie, aby prowadził on regularną
współpracę z lokalnymi społecznościami
stosownie do potrzeb, w trakcie budowy i
eksploatacji.
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1.0 SUMMARY IN NON- SPECIALIST LANGUAGE
This report is an appendix necessary to obtain the decision on environmental
conditions of the permit for the implementation of the project "Sępopol Wind Farm” (in
Polish: “Farma Wiatrowa Sępopol”). The farm is located in Warmińsko-Mazurskie
voivodeship, Bartoszyce poviat, Sępopol commune. The wind farm, with a total
capacity of 60 MW, will consist of 30 wind power plants with the GPZ (Główny Punkt
Zasilający – transformer station), located in the Sępopol commune, on the following
plots:



In the Różyna precinct, plots: 217/2 , 256/3 , 337/4,



in the Śmiardowo precinct, plots: 254, 27/10, 30/37, see

(Map 3 – appendix 4).
The project implementation involves the construction of 30 ENERCON E - 82
2000 kW wind power plants and a GPZ transformer station.
In addition, the project also provides for the implementation of the necessary
accompanying infrastructure within the scope of:



technological roads for the time of construction, exits from these roads to public
roads and the repair of parts of commune roads intended for the transportation
of elements of the power plant – appendix 6,



exits from voivodeship, county and commune roads to technological roads, for
the time of construction and installation of wind turbines,



repair of part of the commune roads in order to ensure the parameters required
for safe transportation of elements of towers and power plants,




connection of power plant towers with GPZ transformer station through internal MV cable
lines
and
fiber
optic
network
–
appendix
7,
on the following plots:
in the Różyna precinct 328, 337/10, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 303,



in the Kinwągi precinct 119, 126/1, 126/2, 127, 143,



in the Śmiardowo precinct 19/1, 24/42, 28/3, 29, 31,101.
Three options of the planned project were considered, option 0 – no

construction, option 1 – implementation of the project with the assumptions proposed
by the investor 74 turbines according to the first proposal of the wind power plant layout
in the field provided by the investor (Map 1 and 2, appendix 4) and option 2 –
implementation of the project according to the second proposal of the wind power plant
4

layout in the field provided by the investor (Map 3, appendix 4). The assessment of the
options is presented in section 7.0 of this report.
The commune does not have a valid local spatial development plan, therefore
the investor applied to the Sępopol commune for a decision on the location of the public
purpose investment and obtained such a decision.
The project implementation scope of work will include the following elements:



execution of excavations and construction of foundations,



construction of temporary necessary access roads with assembly yards,



installation of the wind power plant by a specialized team,



execution of excavations and laying of sections of underground power cable,



construction of power and telecommunication links,



transportation of construction elements and materials



construction of the GPZ transformer station.

The report analyzes the impact of the project on the following elements of the environment for
the stage of construction, operation and potential decommissioning:



impact on the state of ambient air quality,



the impact on acoustic climate,



impact on the level of vibration in the environment,



impact on electromagnetic radiation,



impact on groundwaters and surface waters,



impact on soil and woodlots condition,



impact on human health,



impact on avifauna and natural environment,



impact on bats,



waste management,



extraordinary threats to the environment,



cross-border impact,



the use of natural resources



landscape alterations,



the interdependence of individual factors,
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monitoring recommendations.
Due to the nature of the proposed project, it was determined that the main

elements of negative environmental impacts during the operational phase could be:



threat to the acoustic climate,



electromagnetic radiation,



impact on avifauna and natural environment,



impact on bats.

As a result of calculations and acoustic analysis for the assumed number and location
of wind power plants, it is forecast that the construction of the analyzed wind farm will
not affect the acoustic climate in a manner posing a threat to the surrounding
acoustically protected areas, provided that during the phase of technical project
development the assumptions and data accepted for calculations in this report are met,
according to Table 2, point 5.2.2 of the report
– analyzed option 2 of the project. This refers primarily to the use of turbines with
acoustic power levels not exceeding the values from the cited Table 2 for the maximum
wind speed and maintaining the location adopted for the analysis (option 2) – Noise
Map 3, appendix 4 and tower height not less than 108 m.
A noise hazard analysis was conducted in point 5.1.2 (construction phase),
point 5.2.2 (operations phase), and in point 5.3.2 (decommissioning phase).
It is forecast that in the area of the investment and its surroundings there will be
no electromagnetic fields with intensity higher than acceptable, which could pose a
threat to humans and the environment. Thus, no threat due to exposure to
electromagnetic fields is anticipated.
Electromagnetic field threats are discussed in point 5.2.4.
It has also been shown that construction of the wind power plant will not affect
the character of use of the adjacent area. With the exception of sections of access
roads to the wind power plant and the area occupied by foundations, the remaining
area will be used in a similar manner as before – agricultural crops.
The report also shows that the project of wind power plant construction will have
no negative impact on all other elements of the environment, less important for the
analyzed investment, both at the stage of construction, operation and potential
decommissioning.
It should be emphasized that construction of each new wind farm brings with it
a measurable environmental effect (clean energy) and meets the current
environmental protection policy. The creation of new renewable energy sources is also
6

in line with the recommendations and policies for renewable energy generation in the
Member States of the European Union.
Wind power plants are specific objects that change the landscape, and their
location is always perceived subjectively. Therefore, the authors of the report do not
exclude the possibility of local social conflicts associated with the planned project –
see point 13 of the report. All ambiguities and inquiries of interested parties regarding
the implementation of the investment should be clarified in accordance with current
regulations at the public consultation stage.
It is also important to note that the implementation of the project will bring
positive economic effects for the Sępopol commune, and thus also for its residents.
The implementation of the project will require good organization of heavy traffic
associated with the construction period, transport of concrete during the pouring out of
foundations and transport of structural elements of wind power plants.
The analysis of threats for avifauna and Natura 2000 protected areas performed by
Prof. Przemysław Busse, chap. 5.2.10.2 has shown as follows:

1. The presented results of monitoring indicate that the discussed farm is
characterized by average avifauna values in general.

2. In the area covered by the analysis, bird collision rates, estimated considering
local conditions, are at average level. The farm at this location will not pose a
significant collision hazard to birds. Both fields received an average (Spurgle)
or good (Różyny) qualification.

3. The farm does not pose a threat to the species which the Natura 2000 Ostoja
Warminska region was designed for, as well as to other protection areas in the
distant surroundings.

4. No cumulative impact or barrier effect issues are anticipated.
The analysis of the impact of the farm on bats, chap. 5.2.11 has shown as follows:
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1. The results of the screening allow the exclusion of the location of the "Sępopol"
– Różyna/Pasławki wind farm project as an investment, where the risk of a
significant negative impact on key species listed in appendix no. 1 to the
Regulation of the Minister of Environment of 28 September 2004 on the species
of wild animals under protection (Journal of Laws, No. 220, item 2237) could be
very high.

2. Based on the recordings already made, only the species of bats from the vesper
group (Vespertilionidae) were found.
In conclusion it is stated that the location of the analyzed wind farm, due to its impact
on the widely understood environment, receives a positive opinion.

2.0 INTRODUCTION
2.1 Subject of the report
The subject of the report is the environmental impact report for the project
“Sępopol Wind Farm”. The farm is located in Warmińsko-Mazurskie voivodeship,
Bartoszyce county, Sępopol commune, in Różyna and Śmiardowo precincts. The
investment assumptions provide for the construction of 30 wind power plants on plots
with the registration numbers:



Różyna precinct – plot 217/2 – 11 units, power plant no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 and GPZ transformer stations, plot 256/3 – 3 units, wind power plant no.
12, 13, 14, plot 337/4 – 1 unit, wind power plant no. 15,



Śmiardowo precinct – plot 254 – 7 units, wind power plant no. 16, 17, 19, 23,
24, 25, 26, plot 27/10 – 4 units, wind power plant no. 30, 31, 32, 33, plot no.
30/37 – 4 units, wind power plant no. 34, 35, 36, 52.

2.2 Purpose and scope of the report
The purpose of this environmental impact report is to analyze the threat to
individual elements of the environment and to determine the environmental impact
findings in connection with the planned scope of implementation of the assumed
investment program.
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The scope of the report includes an analysis of potential environmental
nuisances, taking into account the basic technical and technological data of the wind
power plants to be installed.
This assessment presents, among other things:



determination of the impact on the basic elements of the environment at the
stage of construction, exploitation and possible decommissioning of the
investment in question,



the analysis of the effectiveness of the proposed ways to minimize the negative
impact on the environment for the technical, technological and location solutions
planned by the investor,



the impact of the project or structures on people and basic elements of the
environment and on land development,



the risks and benefits of the project for other users of the environment and the
effects on the environment in the area of the anticipated impact,



the analysis of potential social conflicts.
The prepared environmental impact report is an attachment necessary to obtain

the decision on environmental conditions of the permit for the construction of the wind
farm.

2.3 Formal and legal basis for the report
The formal and legal basis for the execution of this report is provided by the
following main legal acts:



Act dated 27.07.2001 on introduction of the act – Environmental Protection Law,
Act on Waste and on amending certain acts (Journal of Laws 2001, No. 100,
item 1085),



Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm of 20.01.2008 on announcement
of the consolidated text of the act – Environmental Protection Law (Journal of
Laws 2008 No. 25, item 150),



Act dated 3.10.2008 on making available of information on environment and its
protection, public participation in environmental protection and environmental
impact assessments (Journal of Laws 2008 no. 199 item 1227),



Act dated 3.06.2005 – on amendment of the Water Law Act and certain other acts (Journal of Laws
2005, No. 130 item 1087),



Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm dated 18.11.2005 on
9

announcement of the consolidated text – Water Law Act (Journal of Laws 2005,
No. 239, item 2019 as amended),



Regulation of the Council of Ministers dated 9.11.2004 on determining types of
projects which could have a significant impact on environment and on detailed
criteria connected with classifying the project to develop the environmental
impact report (Journal of Laws 2004, No. 257, item 2573),



Regulation of the Council of Ministers dated 10.05.2005 amending the
regulation on determining types of projects which could have a significant impact
on the environment and on detailed criteria connected with classifying the
project to develop the environmental impact report (Journal of Laws 2005, No.
92, item 769),



Regulation of the Council of Ministers dated 21.08.2007 amending the
regulation on determining types of projects which could have a significant impact
on the environment and on detailed criteria connected with classifying the
project to develop the environmental impact report (Journal of Laws 2007, No.
158, item 1105),



Act dated 27.03.2003 on planning and spatial development (Journal of Laws
2003 no. 80 item 717 as amended),



Act dated 7.07.1994 Construction Law (Journal of Laws 1994 no. 89, item 414
as amended),



Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm of 17.08.2006 on announcement
of the consolidated text of the Act – Construction Law (Journal of Laws 2006,
No. 156, item 1118),



Act dated 16.04. 2004 on environmental protection, consolidated text (Journal
of Laws 2004, No. 92, item 880, as amended),



Act dated 27.04.2001 on waste (Journal of Laws 2001, No. 62, item 628, as
amended),



Act of 10.03.2006 amending the Act on amending the Act on waste and on
amending certain acts (Journal of Laws 2006, No. 63, item 441),



Regulation of the Minister of Environment dated 24.07.2006 on the conditions which
must be met when introducing sewage to water or soil as regards substances
particularly hazardous to the aquatic environment (Journal of Laws 2006, no. 137, item
984),



Regulation of the Minister of Environment dated June 14, 2007 on permissible
noise levels in the environment, Journal of Laws No. 120, item 826,
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Regulation of the Minister of Environment dated 6.06.2002 on admissible levels
of some substances in the air, alarm levels of some substances in the air and
margin of tolerance for admissible levels of some substances (Laws Journal
2002, No. 87, item 796),



Regulation of the Minister of Environment dated 5.12.2002 on reference values
for certain substances in the air (Journal of Laws 2003, No. 1, item 12),



Regulation of the Minister of Environment on acceptable levels of
electromagnetic fields in the environment and methods for verification of
meeting these levels, dated October 30, 2003 – Journal of Laws no. 192 item
1883.



Regulation of the Council of Ministers dated May 16, 2005 on the types of
natural habitats and plant and animal species requiring protection in the form of
designation of Natura 2000 areas (Journal of Laws No. 94 item 795).



Regulation of the Minister of Environment dated September 5, 2007 amending
the regulation on Natura 2000 special protection areas for birds (Journal of Laws
No. 179 item 1275).



Directive 85/337 EEC dated 27.06.1985 on the assessment of the effects of
certain public and private projects on the environment,



European Commission Directive 97/11/EC dated March 3, 1997 amending
Directive 85/337 EEC,



Directive of the European Parliament and of the Council 2001/77/EC dated
September 27, 2001 on the promotion of electricity produced from renewable
energy sources in the internal energy market.



Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
(Bern Convention) (Journal of Laws of 1996, No. 58 items 263, 264),

2.4 Classification of the investment
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The planned construction of the wind farm is an investment classified as a
project that may have a significant impact on the environment, for which a report may
be required, according to § 3.1. item 6 of the Regulation of the Minister of Environment
dated 9 November 2004 on determining types of projects which could have a significant
impact on the environment and on detailed conditions connected with classifying the
project to develop the environmental impact report (Journal of Laws No. 257, item
2573, as amended).
In view of the above, the Mayor of Sępopol in decision GI. III. 7627/12/08, dated
August 26, 2008, stated the necessity to prepare an environmental impact report for
the investment project in question (appendix 1).

2.5 Non-technical description of the project
The location of the wind farm is illustrated in appendix 2 – location of the wind
farm. At this stage of the analysis, the following initial assumptions were adopted for
the wind farm construction project, which must be maintained at the stage of
performing the final technical design:



location of individual power plants (plot numbers with specific foundation points
adopted for the analysis), according to the cadastral map provided by the
investor, constituting an appendix to the application for issuing the decision on
environmental conditions of the permit for the implementation of the project,



wind turbine type ENERCON E-82 2000 kW,



tower height Hw = 108.0 m,



acoustic power level 104,0 dBA – appendix 3.

In addition, the project provides for the implementation of the necessary
accompanying infrastructure within the scope of:



technological roads for the time of construction, exits from these roads to public
roads and the repair of parts of commune roads intended for the transportation
of elements of the power plant,



exits from voivodeship, county and commune roads to technological roads, for
the time of construction and installation of wind turbines,
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repair of part of the commune roads in order to ensure the parameters
required for safe transportation of elements of towers and power plants,



connection of power plant towers with GPZ transformer station through an internal MV
cable lines and fiber optic network.

3.0 CURRENT TRENDS IN RENEWABLE ENERGY PRODUCTION
Following the entry into force of Directive No. 2001/77/E, on the promotion of
electricity produced from renewable energy sources, negotiations were carried out in
the internal electricity market in the area of energy.
As a result of preliminary negotiations, so-called indicative targets for renewable
energy development were set for each accession country. For Poland, this target was
set at 7.5% of electricity from RES, in the national balance of electricity consumption
in 2010. Currently there are talks about obliging the EU Member States to produce
20% of energy from renewable sources by 2020, the target proposed by the European
Commission for Poland is 15%. Therefore, the analyzed project is in line with the
assumptions of the increase of energy generation from renewable sources of all EU
Member States.

4.0 ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND SPATIAL ARRANGEMENTS
The commune does not have a current local spatial development plan. In
connection with the above, the investor applied to the commune for a decision on the
location of the public purpose investment and obtained the relevant decision.

4.1 Description of the existing condition of the site
The wind farm site is an area of approximately 400 ha, which is currently used
for agricultural purposes. After the construction and commissioning of the wind farm
facilities and the GPZ transformer station, the remaining area of the farm site will
continue to be used for agricultural purposes, as previously intended.
The wind power plant will be located in undeveloped areas, outside of the dense
and scattered surrounding development.
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4.2 Technical description of the project
The following are the basic selected technical parameters of the wind power
plant agreed with the investor, based on factory data and preliminary design
assumptions, which are relevant for the execution of this report:



maximum rated power 2.0 MW,



tower height to rotor axis 108.0 m,



propeller length 41 m,



expected wind speed for activation 3 m/s,



expected wind speed for automatic stop 28 m/s,



self-aligning of the rotor to the wind,



lightning protection system,



electric shock protection,



anti-corrosion protection of the tower and the housing,



maximum acoustic power level of the power plant 104.0 dBA – appendix 3.

The towers will be placed on reinforced concrete foundations made according to the
foundation design being developed.
In addition, the project provides for the implementation of the necessary accompanying
infrastructure within the scope of:



technological roads for the time of construction, exits from these roads to public
roads and the repair of parts of commune roads intended for the transportation
of elements of the power plant – appendix 6,



exits from voivodeship, county and commune roads to technological roads, for
the time of construction and installation of wind turbines,



repair of part of the commune roads in order to ensure the parameters required
for safe transportation of elements of towers and power plants,




connection of power plant towers with GPZ transformer station with internal MV cable lines
and fiber optic network – appendix 7, on the following plots:
in the Różyna precinct, plots: 328, 337/10, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 303



in the Kinwągi precinct, plots: – 119, 126/1, 126/2, 127, 143,
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in the Śmiardowo precinct, plots: 19/1, 24/42, 28/3, 29, 31,101.

Implementation of the scope of the project outlined above will require the following
work:



execution of excavations and construction of foundations,



construction of temporary necessary access roads with assembly yards,



installation of the wind power plant by a specialized team,



execution of excavations and laying of sections of underground power cable,



construction of power and telecommunication connection,



transportation of construction elements and materials,



construction of the GPZ transformer station.

Technological roads and exits, as well as reinforcement of commune road surfaces,
will be made using cellular geosynthetics filled with gravel in the base and gravel as
the surface, according to the following solution:



stone rockfill layer,



textured and perforated cellular geogrid filled with aggregate,



aggregate “mattress” made of sandy gravel wrapped with a flat geogrid.

The exits and technological roads will be made up to 5 m wide with turning radii as for
passenger vehicles, and for the transport of extra-size elements, widening arcs with
radii from R=15m to R=50m will be performed. At exits and ditch crossings, under the
pavement structure, galvanized steel spiral corrugated pipe culverts will be placed.
The farm's cable lines will consist of:



bundles of MV aluminum cables of the YHAKX type with cross sections of 120
mm2 and 240 mm2, fastened with cable ties made of plastic,



cable ducting systems for teletechnical optical fiber networks, made of RHDPE
40/3.7 pipes.

Cables will be laid in cable trenches at a depth of 1 m, tele-technical network cable
ducting systems, which are an integral part of the cable lines, will be laid in a cable
trench before the cables are laid, at a depth of 1.15 m.
In places where the cable route crosses roads, the cable lines will be laid under the
body of the road using the jacking technology, at least 1.5 m from the grade line of the
road, in pipes made of high density polyethylene (Arot type casing pipes), in
accordance with the conditions specified by the road manager. The cable route
crossing of the Bajdycka Młynówka river will be made by jacking under the river bottom
with smooth-wall, thick-wall HDPE casing pipes connected by butt welding. The casing
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pipes will be laid with a distance of not less than 150 cm between the river bottom and
the casing pipes.
The crossing with the underground cable ducting system of the tracks of railway line
no. 38, Białystok – Głomno, is to be made using the jacking technology, with smoothwall, thick-wall casing pipes made of HDPE, connected by butt welding. The foundation
of 75 m long casing pipes will be made with a distance of not less than 200 cm between
the foot of the rail and the casing pipes.
Implementation of the project will require good organization of heavy traffic,
which is dictated by the need for continuous delivery of concrete when pouring out the
foundations. The number of trucks delivering the concrete is estimated to be about 50
per foundation, depending on the final design conditioned by soil properties.

5.0 CHARACTERISTICS OF THE IMPACTS OF THE PROJECT ON
THE ENVIRONMENT

5.1 During the construction phase
During the project implementation, the nuisance will focus mainly on noise,
accompanying the operation of machines, excavators, cranes, mechanical tools etc.
Noise will also be caused by heavy transport vehicles and transportation of loose
materials. Another factor will be the atmosphere pollution, caused by transport vehicle
traffic. Local dusting and fumes emission to the environment will occur. It should be
emphasized that all these phenomena are of periodic nature and will cease at the time
of closing the construction site. All construction and assembly work will be spread out
over time.

5.1.1 Impact on the state of ambient air quality
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During implementation of the analyzed project, the threats for the air quality will
result from the operation of construction equipment during excavation for foundations
and cabling as well as from means of transport causing emission of dust and diesel oil
combustion products. Unorganized emission of pollutions will appear during the
execution of works related to construction of access road sections and maneuvering
yards for the time of construction. Suspended dust and falling dust will be emitted. In
cases of welding works, CO, NO2 and suspended dust will be emitted. In addition,
during finishing work, C type gasoline, falling dust, xylene and toluene may be emitted.
During the performance of works this emission will constitute a short-term insignificant
nuisance only.
The impact of pollutant emissions from the project will be practically limited to
the immediate vicinity of the area of construction and assembly works and will not pose
a threat to the environment.
These emissions will be incidental and will not adversely affect ambient air
condition in the vicinity of the construction site.

5.1.2 Impact on the ambient acoustic climate
The construction of the wind farm will require the arrangement of the construction site.
The anticipated scope of civil, installation and assembly works will cause the
emergence of periodic local sources of noise, such as:



operation of construction machinery with noise level of 85 – 105 dBA,



heavy vehicle transport with noise level of 90 – 110 dB.
Due to the fact that the construction-installation-assembly works will be

conducted mainly at daytime and the fact of the distance of construction sites from the
nearest residential development areas, it can be assumed that the equivalent level of
noise beyond the area of works, caused by the operation of construction machinery
and auxiliary technical equipment, as well as by increased self-propelled and motor
vehicle traffic, will not exceed the permissible level. An average of approximately 50
courses of heavy vehicles are anticipated for the continuous delivery of concrete for
the pouring of one foundation. Heavy transport trips delivering elements of the power
plant structure will be spread out over time, which will not significantly affect the level
of traffic noise; however, short-term local traffic nuisance may occur.
Having in mind that this nuisance will be of periodic nature, typical for
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construction works, will only regard the period of investment execution and will cease
on completion of works, it is stated that the periodic adverse effect on the acoustic
climate around the conducted works will be acceptable, as a temporary phenomenon
common for any construction site and posing no threat to environment.
It is recommended that the construction-assembly works, causing high level of
noise, are conducted at daytime. The operation of machines and equipment should be
protected in accordance with the OSH provisions. For example - the obligation to use
individual ear protections.

5.1.3 Impact on vibrations
Operation of heavy construction equipment may cause vibrations that will be
located in the work area and will cease when the work is completed. Due to the
distances between residential buildings and the construction site, no vibration hazards
to the nearest buildings and their occupants are expected. Hazards to workers
performing construction, installation and assembly work are also not expected. Where
heavy construction equipment as well as machinery and equipment with a percussive
nature of work are used, the operation of such machinery and equipment should be
protected in accordance with applicable OHS rules for workplaces, such as antivibration gloves.

5.1.4 Impact on electromagnetic radiation
Having in mind the scope and nature of the conducted works during the
execution of the project, it is stated that no sources of electromagnetic fields that could
pose a threat to people or environment will occur at the construction phase.
No adverse impact of electromagnetic radiation on the environment is expected during the
construction phase.

5.1.5 Impact on groundwaters and surface waters
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During the implementation phase, the impact of earthworks as well as assembly
and installation works on groundwater and surface water will be negligible.
Groundwater, where the water table is at shallow depths below ground level, could
possibly be contaminated with oil-derivative substances leaking from machinery and
technical equipment. However, this situation can be effectively eliminated by properly
supervising the operation of these devices and keeping them in impeccable working
condition.
The project is not expected to have an adverse impact on groundwater or
surface water during the construction phase.

5.1.6 Impact on soil and woodlots condition
Impact on soil and vegetation during the construction phase will be practically
limited to areas designated for access roads, excavations for foundations,
maneuvering yards, places for storing structural elements, and excavations for power
cables. Therefore, topsoil should be deposited in a separate location, while the soil
from the foundation excavations should be used for road embankments and
landscaping after the construction phase is completed. In cases of excess soil, it should
be planted, or transported to established locations, with the possibility of use.
There are no trees in the areas of the wind power plant location and in the areas
in the immediate vicinity of the wind power plant, and all of the land is of agricultural
use. Therefore there is no need to cut down trees. In cases where damage is caused
to neighboring agricultural land, it must be compensated to those affected, which is the
responsibility of the developer. It should be emphasized that areas several meters
away from the excavation and storage of structural elements will remain undisturbed,
regardless of the intensity of the work. Upon completion of the work, the land (except
areas intended for foundation and any necessary emergency access roads) will be
returned to a condition that allows for agricultural development.

5.1.7 Protection of cultural heritage, historical monuments and modern cultural objects
At the design stage it should be checked if there are no local archaeological sites in the
vicinity of wind turbines, because then the project requires arrangements with the
Voivodeship Monument Conservator, and conducting earthworks requires archaeological
supervision. There are no modern cultural objects in the area of power plant location or in
its immediate vicinity.
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Implementation of the project will not adversely affect this element, provided the
above comments are followed.

5.1.8 Impact on human health
Taking into account the considered scope of works we can eliminate negative
influence of the construction phase on health of the local residents. Noise, dust and
fumes of toxic substances (paints, varnishes, anti-corrosive coatings, etc.) may be
harmful or cause a nuisance only to the employees of companies performing
construction, assembly, installation and painting work in the immediate vicinity of the
construction site. This nuisance should be maximally reduced by usage of appropriate
protections specified in OHS regulations and proper organization of works.

5.1.9 Waste management
Waste generated within the project area will be soil including stones (from
excavations for foundations) – code 17 05 04. Most of it will be used for access road
base and for covering the foundations, and in case of surplus, it will be transported to
appropriate locations indicated by farmers for planting.
In addition, small amounts of the following waste will be generated:



used synthetic gear and lubricating engine oils – code 13 02 06 (hazardous
waste),



used oil-soaked rags and clothes – code 15 02 02 (hazardous waste),



ferrous metals code – 16 01 17,



construction waste – code 17 01 07,



wood – code 17 02 01,
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unsorted mixed municipal waste – code 20 03 01.

The waste generated will be stored in designated, secured areas and the hazardous
waste mentioned will be stored in sealed containers.
The waste generated during the construction phase will be managed by the
contractor in a manner consistent with the principles of waste management and
environmental protection requirements as of the date of the project implementation,
and the transport of waste from the temporary storage sites will be carried out based
on the means of transport of waste recipients.

5.1.10 Impact on flora
A minor, temporary destruction of agricultural crops in the area of the power
plant tower foundation may occur during construction activities. The adverse impact on
flora will be limited to the area of the assembly yard and access road and, due to their
small area, should not cause great damage to the agrocenosis. There will also be a
temporary exclusion of some land from agricultural activities.

5.1.11 Impact on fauna
The main impact on animals, including birds and bats, will be related to noise
generated by construction machinery. The exhaust fumes generated or the movement
of the heavy construction machinery itself is of a lesser significance. There may be
temporary abandonment of areas around the wind turbine installation sites by birds.
The observations of Prof. Busse (2006), Zakrzeski (2006) and data from wind farms
already in operation indicate that this impact on birds is temporary and that most of
them return to their old habitats after construction is complete and noise has ceased.

5.1.12 Impact on tangible property
At this stage, the impact of the project on tangible property will be minor. There
may be temporary damage to existing field roads due to transportation of construction
materials, structural elements and people for the purpose of assembly of the power
plant. Once the construction is complete, any local damage will be repaired. In the case
of damage caused to field crops, compensation for causing the damage is the
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responsibility of the investor.

5.1.13 Impact on the landscape
At this stage, the impact of the wind power plant will be minor. The project's impact
on landscape disharmony will increase as the height of the towers increases during
installation.

5.2 Project operation phase
The main nuisances and possible threats to the environment that may occur at
the phase of operation of the analyzed project are as follows:



threat to the acoustic climate,



electromagnetic radiation,



impact on avifauna and natural environment,



impact on bats.

This report analyzes the above mentioned elements and also refers to all other less
important elements of the natural environment, despite the marginal impact of the
analyzed project on these elements.

5.2.1 Impact on the state of ambient air quality
The wind power plants are unmanned installations, which do not contain any
sources of dust, gas or aromatic substances emissions.
Therefore, the planned investment does not cause any air pollution in the form
of exceeding the levels of harmful substances in the air and emission of aromatic
substances.

5.2.2 Impact on the ambient acoustic climate
The assessment of the acoustic climate for the area around the planned wind
farm was conducted using the HPZ – 2001 Windows ITB May 2007 software and the
instruction 338/96 "Methods of determining the emission and immission of industrial
noise in the environment".
Description of the project in terms of acoustic analysis
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The areas of the wind power plant location are situated in Różany and
Śmiardowo precincts. After the on-site inspection of the wind farm site and analysis of
the provided maps, it was found that the differences in the levels of the individual wind
turbines are insignificant due to the requirements of the acoustic analysis, which was
taken into account in the numerical calculations.
Methodology of acoustic analysis
The location of turbine towers' foundations was assumed according to the
cadastral maps with the location of the wind power plant provided by the investor. Two
location options were considered. Option 1 – implementation of the project with the
assumptions proposed by the investor, construction of 74 turbines and the GPZ
transformer station according to the first proposal of the wind power plant layout in the
field provided by the investor (Map 1 and 2, appendix 4) and option 2 – implementation
of the project, construction of 30 power plants plus the GPZ transformer station,
according to the second proposal of the wind power plant layout in the field provided
by the investor (Map 3, appendix 4).
The coordinates of the location of individual substitute omni-directional point
sources for each power plant and the location of selected noise immission monitoring
points were established in the locally adopted coordinate system provided on the maps
with the location of the power plants. These coordinates are illustrated by the data for
the software and Noise Maps 1 and 2 (appendix 4 – location option 1) and Noise Map
3 (appendix 4, location option 2 recommended for implementation).
The results of the calculations at each observation point correspond to a height
of 4.0 m above the actual ground level at that point. The noise map prepared shows a
curve of noise immission levels (45 dBA isophone), illustrating the noise range for the
night time limit. The isophone of noise immission levels was determined at a height of
4.0 m above ground level.
Variant 1
In option 1, the wind power plant is located in Różyna and Śmiardowo precincts.
Due to the distance between the extreme wind power plants being more than 2000 m,
which precludes the summation of noise levels for these precincts, calculations and
acoustic analysis were performed independently for both precincts. Map 1 illustrates
the 45.0 dB noise isophone and noise immission levels at 7 control observation points
for 15 power plants and the GPZ transformer station (appendix 4), while Map 2
illustrates the 45.0 dB noise isophone and calculates noise immission levels at 9
23

control observation points for 59 power plants (appendix 4).
Variant 2
For option 2, Noise Map 3 illustrating the 45.0 dB noise isophone was prepared
and noise immission levels were calculated at 14 control observation points, seven in
the northern part, designation of P1n to P7n, and seven in the southern part,
designation of P1s to P7s, for 30 power plants and the GPZ transformer station
(appendix 4).
Note: All observation points were located at the boundary of the nearest currently
existing rural buildings, used primarily for residential and agricultural purposes, and
thus the existing acoustically protected facilities.
The obtained results show the values of equivalent noise emission levels for the
nearest acoustically protected areas, which were then compared with the permissible
levels that are the indicators applicable to determine and control the conditions of using
the environment in relation to one day – LAeq D and LAeq N.
All calculation results are illustrated graphically on noise maps (appendix 4).
After introduction of new permissible levels of noise in the environment
expressed by LDWN (day-evening-night level) and LN (night level) indicators, which are
applicable to conducting long-term policy in the field of protection against noise and for
which the reference time covers all days of the year and all nights of the year,
respectively, the acoustic analysis also includes the above-mentioned indicators.
Determination of these indicators requires knowledge of the average annual wind
speed for each turbine, based on which it is possible to determine the average annual
acoustic power of individual turbines and then perform numerical calculations, which
is practically impossible at the project development stage. Therefore, in order to
determine the above-mentioned indicators, the most unfavorable case was adopted,
assuming that the wind blows at the same speed throughout the year, at which the
level of acoustic power of turbines is the highest. In fact, the average annual wind
speed and therefore the average annual acoustic power of the turbines is always lower.
For such an assumption, having in mind results of calculation of LAeq

D

and LAeq

N

for

the recommended option 2, in the assumed control observation point P3n with the
highest calculated immission level, for maximum acoustic power levels of turbines,
LDWN values were calculated and the condition LAeq N = LN was assumed. These values
were then compared to the acceptable values. The condition for not exceeding the
permissible values of LDWN and LN determined under this assumption makes it possible
to state that these values are not exceeded in real conditions.
24

The maps attached to the report illustrate:



Maps 1 and 2 – 45.0 dBA noise range and noise immission levels calculated at
observation points – option 1 for the first version of the location assumptions, 74
wind power plants and GPZ,



Map 3 –

45.0 dBA noise range and noise immission levels calculated at

observation points – option 2 to be implemented, for the second option of location
assumptions, 30 wind power plants and GPZ.
Specificity of acoustic phenomena accompanying the operation of the wind power plant
Construction of wind power plants in Poland is an innovative task and is
characterized by specific acoustic phenomena associated with the operation of wind
turbines.
When assessing the environmental impact of wind power plants in terms of noise, the
following aspects should be kept in mind:

a) restrictions in the form of permissible levels of environmental noise for the
surrounding areas, in accordance with their method of development and urban
functions of the area,

b) recognition of acoustic phenomena associated with the operation of wind turbines,
concerning changes in the parameters of acoustic power levels of turbines and
background levels in the environment, depending on wind speed.
The first aspect, in the form of permissible noise immission levels which, as a result,
determine the distance from the nearest residential buildings, is regulated by the
Regulation of the Minister of Environment dated June 14, 2007 on permissible noise
levels in the environment, Journal of Laws No. 120, item 826.
When performing a noise risk assessment one should also take into account the
second aspect, i.e. the following acoustic phenomena accompanying the operation of
wind turbines:
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The level of acoustic power of each turbine type varies and can be factory adjusted
(reduced at the expense of reduced efficiency). In addition, it varies according
to wind speed, increases as wind speed increases, and is virtually constant after
a certain limiting speed.
Environmental background noise levels also change with wind speed – they
increase as the wind speed increases.
The results of the conducted studies [8] and [9] show that the gradient of the straight
line illustrating the changes in the total noise level of the turbine and the background
noise measured in the field is smaller than the gradient of the straight line illustrating
the changes in the noise level of the background alone. Thus, as wind speed increases,
the contribution of background noise to the measured total noise level will show an
upward trend; at greater distances, the background level will be comparable to the level
of noise generated by the wind power plant. An additional factor influencing the faster
increase in background noise levels at residential buildings for which there are noise
level limitations is the greater "roughness" of the area around the buildings due to the
frequent presence of trees, shrubs, buildings and other structures.
Adopted criteria for acoustic climate assessment
The analyzed wind farm is located in an agricultural area and it is surrounded by directly
adjacent agricultural areas, where the permissible noise immission levels are not
specified – areas without acoustic protection. According to the Sępopol Municipality
Office's response to the investor's inquiry about the character of development in the
vicinity of the planned wind farm – appendix 10, it is stated that in the vicinity of the
planned farm the dominant buildings are homestead buildings and multi-family
residential buildings, but there are also local single-family residential buildings. In
addition, the certificates from the municipality contain a provision that defines the
function of the developed land: “The areas of multi-family and single-family residential
buildings (including homesteads) in accordance with the provisions of the study are
understood as areas with residential buildings with garages and outbuildings designed
for the needs of the families living there, and in case of farms also with livestock
buildings as well as gardens and orchards accompanying the development, with a
small share of basic services”. Therefore, the acceptable noise immission levels for the
closest currently existing rural buildings used primarily for residential and agricultural
purposes were adopted as the evaluation criterion.
Therefore, according to the Regulation of the Minister of Environment dated
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June 14, 2007 on permissible noise levels in the environment, Journal of Laws No.
120, item 826, table 1, item no. 3, the permissible levels for the analyzed areas are as
follows:

a) for the day time, equivalent sound level A related to the 8 most unfavorable hours
of the day 55 dBA,

b) for the night time, equivalent sound level A related to the 1 most unfavorable hour
of the night 45 dBA.
The above cited regulation introduces new permissible levels of noise in the
environment expressed by LDWN (day-evening-night level) and LN (night level)
indicators, which are applicable to conducting long-term policy in the field of protection
against noise and for which the reference time covers all days of the year and all nights
of the year, respectively. For such assessment criteria, the acceptable noise level at
the control points located on the boundary of the nearest acoustically protected areas
is LDWN = 55.0 dBA during day time and LN = 45.0 dBA during night time.
Analysis of the results of calculation and environmental impact assessment
A summary of the results of calculation at the control observation points is
presented in the tables below.
Tables 1 and 1A summarize the results of calculations at the adopted control points for
option 1 of the location assumptions.
Table 1 Map 1 – northern part
Point no.
P1

Calculated immission level
[dBA]
43.4

Permissible level [dBA]

Comments

45.0

No exceedances
No exceedances

P2

44.4

45.0

P3

45.0

45.0

No exceedances

P4

40.6

45.0

No exceedances

P5

44.6

45.0

No exceedances

P6

41.6

45.0

No exceedances

P7

41.5

45.0

No exceedances
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Table 1A Map 2 – southern part
Point no.

Calculated immission level
[dBA]

Permissible level

Comments

[dBA]

P1

43.4

45.0

No exceedances

P2

43.5

45.0

No exceedances

P3

43.1

45.0

No exceedances

P4

46.0

45.0

Exceedance

P5

47.7

45.0

Exceedance

P6

48.0

45.0

Exceedance

P7

43.8

45.0

No exceedances

P8

46.5

45.0

Exceedance

P9

43.1

45.0

No exceedances

According to the calculations illustrated on Noise Maps 1 and 2 and in table 1
and 1A, it is expected that the permissible level of 45.0 dB(A) at night-time will be
exceeded in the areas closest to the acoustically protected buildings – points in table
1A marked in gray. Therefore, the implementation of option 1 (74 wind power plants)
is not recommended, due to the failure to meet the required environmental standards.
Table 2 presents the location of wind power plants for option 2 (Map 3, appendix
4), for which calculations of noise immission levels were performed at the adopted
control observation points.
Table 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Power
plant
symbol
EW1
EW2
EW3
EW4
EW5
EW6
EW7
EW8
EW9
EW10
EW11
EW12
EW13
EW14
EW15
EW16
EW17
EW19
EW23

Lot no.
(location)

Acoustic power level LWA
(dB)

104.0

217/2 Różyna precinct

104.0

256/3 Różyna precinct

104.0

337/4 Różyna precinct

104.0
254 Śmiardowo
precinct

28

20
21

EW24
EW25

22

EW26

23

EW30

24
25

EW31
EW30

26

EW32

27

EW34

28

EW35

29

EW36

30

EW52

31

GPZ

104.0

27/10 Śmiardowo
precinct

104.0

30/37 Śmiardowo
precinct

85.0

217/2 Różyna precinct

Table 3 summarizes the calculation results at the adopted control points P1n to P7n
and P1s to P7s for option 2 to be implemented (Map 3 – appendix 4).
Table 3
Poin
t no.
P1n

Calculated immission
level [dBA]
43.2

Permissible level [dBA]

Comments

45.0

No exceedances

P2n

44.3

45.0

No exceedances

P3n

45.0

45.0

No exceedances

P4n

40.9

45.0

No exceedances

P5n

44.8

45.0

No exceedances

P6n

41.9

45.0

No exceedances

P7n

41.7

45.0

No exceedances

P1s

39.3

45.0

No exceedances

P2s

41.8

45.0

No exceedances

P3s

41.1

45.0

No exceedances

P4s

41.3

45.0

No exceedances

P5s

42.5

45.0

No exceedances

P6s

41.6

45.0

No exceedances

P7s

38.2

45.0

No exceedances

According to the calculations illustrated in Map 3 and table 3, it is projected that
the 45.0 dBA nighttime permissible level will not be exceeded in the areas of the
nearest acoustically protected housing development, so the proposed number of 30
power plants can be adopted in the final design while maintaining the power plant
location proposed in the analyzed option 2 (Noise Map 3 – appendix 4), as described
in table 2 of this chapter.
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The conducted acoustic analysis shows that the construction of the analyzed
wind farm will not change the acoustic climate in a manner posing a threat to the
surrounding protected areas, provided that the assumptions and data adopted for
calculations in this report are met, and in particular:



the height of the tower should not be less than 108.0 m,



the sound power level of the wind power plants should not exceed 104.0 dBA,



the number of power plants of the project should not be more than 30 and their
location should be in accordance with Noise Map 3 – appendix 4.

Meeting the above conditions is the criterion for not exceeding the permissible night
time level of 45.0 dBA and day time level of 55.0 dBA for the nearest acoustically
protected areas.
After calculating the LDWN index (day-evening-night level) and assuming LN =
LAeq

N

(night level), according to the assumptions described earlier and the

methodology adopted, the following was obtained:



for the Sępopol project for the selected point P3s with the highest calculated
noise immission level - LDWN = 51.4 < 55.0 dBA during daytime and LN = LAeq N
= 45.0 ≤ 45.0 dBA during night time.

Therefore, it is forecasted that the construction of the analyzed wind farm will not
change the acoustic climate in a manner posing a threat to the surrounding acoustically
protected areas, provided that the assumptions and data used for calculations in this
report are met.
The final location and numbering of the power plants suggested for option 2 are
illustrated in Noise Map 3 – appendix 4 of the report, and table 4.
Table 4
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Symbol of the
Designation of
the power plant
EW1 to EW11
EW12 and EW14
EW15
EW16, EW17, EW19
and EW23 to
EW26
EW30 to EW33

Acoustic
power level
LWA (dB)
104.0
104.0
104.0
104.0

EW34 to EW36
and EW52
GPZ

104.0

104.0

85.0
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Lot no.
(location)
217/2 (11 pcs.) Różyna Precinct
256/3 (3pcs.) Różyna Precinct
337/4 (1pc.) Różyna Precinct
254 (7 pcs.) Śmiardowo
precinct
27/10 (4 pcs.) Śmiardowo
precinct
30/37 (4 pcs.) Śmiardowo
precinct
217/2 (1 pc.) Różyna Precinct

5.2.3 Impact on vibrations
Legal considerations in terms of the impact of vibration on the environment
The necessary requirements in terms of vibration and other paraseismic
vibrations are contained in the standards:



PN – 85/B 02170 “Evaluation of the harmfulness of vibrations transmitted
through the ground to the buildings”,



PN – 88/B 02171 “Evaluation of the impact of vibrations on people in buildings”.
During operation there will be no vibration burdensome or harmful to people and

surrounding buildings, due to the absence of vibration sources that could create such
a threat, and the distance of buildings from the power plant site. Modern wind power
plants have devices that dampen the natural vibrations of the system.
Note: Bearing in mind the requirements regarding the minimum distance of wind
turbines from power lines in force in the ENERGA SA energy company, the technical
strip should be maintained when designing the plant location in accordance with the
rules:



LV lines (up to 1 kV) single/dual track – 20/25m, poles located in the axis of
symmetry of the technical strip,



MV lines (up to 45 kV) single/dual track – 25/30m, poles located in the axis of
symmetry of the technical strip,



Lines above 45 kV – the width of the strip depends on the fact of installing active
anti-vibration protection on the line – in the absence of attenuators, the distance
of the wind turbine from the outermost conductor should meet the condition
s≥3d, in the case of installed attenuators the condition s≥d, where d is the
diameter of the circle made by the blades of the wind turbine.

5.2.4 Impact on electromagnetic radiation
Legal conditions regarding the environmental impact of electromagnetic fields
Necessary requirements for levels of electromagnetic fields in the environment
are set out in the Regulation of the Minister of Environment on permissible levels of
electromagnetic fields in the environment and methods of checking compliance with
those levels, dated October 30, 2003 (Journal of Laws No. 192 item 1883 of 2003).
Potential sources and forecasting of the possibility of occurrence of electromagnetic
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radiation
Electromagnetic (EM) waves of greater or lesser intensity accompany humans
everywhere. This applies to virtually all living spaces, the surrounding environment and
the work environment.
General principles of electromagnetic radiation assessment
The first step in conducting an assessment of electromagnetic radiation is to
determine the range of radiation frequencies, which in turn depend on the type of
sources (installed devices). Depending on the type of sources, and thus the frequency
of radiation, permissible levels as well as control and measurement methods are
specified in Polish legislation. For radiation sources such as all overhead power lines
(including 110 kV) and GPZ transformer stations and equipment mounted in wind
power plants, the radiation frequency is the grid frequency of 50 Hz.
Permissible levels of electromagnetic radiation
Permissible levels of electromagnetic radiation, in accordance with the
Regulation of the Minister of Environment on permissible levels of electromagnetic
fields in the environment and methods of checking compliance with those levels
(Journal of Laws from 2003 no. 192 item 1883), for the frequency of 50Hz are:



for areas designated for residential development, levels of 1kV/m for the electric
component and 60A/m for the magnetic component, the hazard occurs when
higher levels than the permissible levels occur in residential areas,



for areas accessible to the public, the values are 10 kV/m and 60A/m,
respectively; such areas include all agricultural and arable land, people can stay
there and carry out all kinds of field work; residential buildings should not be
located there. Facilities for business purposes, farms, allotment gardens, etc.
may be located on such land.

In addition, when designing transmission lines and GPZ transformer stations, industry
requirements are taken into account and, after taking into account the zoning plan,
their location is selected in such a way as to ensure that acceptable levels of
electromagnetic radiation are maintained in the nearest protected areas as specified
in the plan. Such regulations include the Order of the Minister of Mining and Power
Engineering dated 28.01.1985 – Detailed guidelines for the design and operation of
electrical power equipment in terms of protecting people and the environment from the
effects of electromagnetic fields. It establishes the smallest permissible distances
between the edge of a power line or other live part and the edge of a balcony or terrace
and a roof or horizontal planes – terraces, balconies, etc.
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These distances are:



14.5 m for 110 kV voltage line



26.0 m for 220 kV voltage line



33.0 m for 400 kV voltage line.
Therefore, the protection of people and the environment from 50 Hz

electromagnetic field radiation generated by power lines and GPZ transformer stations
consists in the designation of protection zones around these facilities.
For power lines, the magnetic component of the electromagnetic field, which is
proportional to the current and inversely proportional to the distance of the conductors
from the ground, is negligibly small at the ground surface.
For the electrical component, there are two protection zones for power lines and
substations:
First degree protection zone – includes areas where the electric field strength
exceeds 10 kV/m, in this zone the presence of people is prohibited. This zone occurs
only very close to high voltage components. Practically, the only people who may be
exposed to such fields are energy workers performing work inside GPZ transformer
stations directly at the radiation sources or repairing high voltage lines at heights in the
immediate vicinity of the lines.
Second degree protection zone – includes areas where the electric field strength is
within 1 – 10 kV/m. In this zone, people are temporarily allowed to stay, however,
permanent housing, schools, hospitals, etc. cannot be located there. In this zone, for
example, workshops, farms, allotments and agricultural fields may be located, i.e.
facilities associated with temporary stay of people.
Staying in areas where the electric field does not exceed 1 kV/m and the
magnetic field does not exceed 60 A/m is not subject to any restrictions, so
housing and any other permanent residence of people can be located there.
For national power lines, the 2nd degree zones are well known (no calculations
required) and are respectively:



110 kV – 24m, 12m from the line axis (18m)



220 kV – 46m, 23m from the line axis (30m)



400 kV – 74m, 37m from the line axis (50m)



750 kV – 130m, 65m from the line axis.

In the parentheses there are the widths of protection zones for narrow gauge lines with
vertical conductor spacing used for forest crossings.
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It should be emphasized that when moving away from transmission lines and other
sources of electromagnetic fields, the intensity of the electric and magnetic field
component decreases very quickly.
For transformer stations (GPZ), designed in accordance with current
requirements, 1st and 2nd degree protection zones occur only in areas inside the
station. On the exterior, outside their fences, there are not even 2nd degree protection
zones – see J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas – “Energetyka a ochrona
środowiska”, WNT, Warsaw 1993.
The above mentioned data are confirmed by numerous studies conducted in
recent years (since 2005) in Poland. Such research is conducted, among others, by
Voivodeship Inspectorates for Environmental Protection.
The results of research conducted by the Voivodeship Inspectorates for Environmental
Protection, in accordance with the work issued by the Chief Inspectorate for
Environmental Protection “Pola elektromagnetyczne w środowisku – opis źródeł i
wyniki badań” (“Electromagnetic fields in the environment - description of sources and
research results”) – Warsaw, August 2007, are as follows:
Magnetic component – citation
“The higher magnetic field strength levels apply primarily to measurements
around strong magnetic field sources, which include power lines and transformer
stations rated 110 kV and above. The highest value of the magnetic field strength 27.5
A/m, (which corresponds to 45.8% of the permissible standards defined for places
accessible to the public) was measured in 2005 by the laboratory of the Mazowieckie
Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection for the power line with rated
voltage of 400 kV, traction Miłosna – Płock. In 2006, the highest value of magnetic field
strength of 12.9 A/m (which corresponds to 21.5% of the value of the permissible
standards set for places accessible to the public), was obtained for 220 kV and 110 kV
high-voltage traction.”
Author’s comment: it should be added to the information in brackets on the percentage
of permissible values that due to the magnetic field strengths found even residential
buildings with permanent residence for which the permissible value is 60 A/m can be
located in the measurement areas.
Electrical Component – Citation
The highest measured value of electric field strength in 2005 was 5.03 kV/m(50.3% of
the limit values set for places accessible to the public), and in 2006 it was 4.85 kV/m
(48.5% of the limit values set for places accessible to the public). Both measured
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highest values of electric field strength were obtained by the laboratory of the Lublin
Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection for the power line with a rated
voltage of 400 kV.
Author's comment: it should be added to the information in brackets on the percentage
of permissible values that due to the detected electric field strength the measurement
areas correspond to the protection 2nd zone – the maximum value of this zone is 10
V/m, in which it is possible to stay temporarily, to conduct business activities and any
field work.
The authors of the report also conducted their own as-built measurements of
110 kV power lines and GPZ 30/110kV transformer stations, typical for wind farm
projects. For example, in the Pomeranian region for an operating wind farm (24 Vestas
2.0 MW wind power plants), GPZ 30/110kV transformer station, the following was
obtained:



the highest value of the magnetic component at a distance of 1.0 m from the
GPZ transformer station fence (outside the fence) was 0.54 A/m, and the
permissible level for permanent residence of people was 60 A/m,



the highest value of the electric component was 0.47 kV/m, the permissible level
for permanent occupancy was 1.0 kV/m,
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the highest value of the magnetic component at a height of 2.0 m above the
ground under a 110 kV line, at the highest line slack between successive poles
was 0.25 A/m,



the highest value of the electric component at a height of 2.0 m above the
ground under a 110 kV line, at the highest line slack between consecutive poles
was 1.35 kV/m.
Therefore, the results of measurements carried out by various centers in Poland

and our own research clearly show that the established protection zones for overhead
power lines and the principles of designing GPZ substations are defined in a way that
provides a large margin of safety.
The assessment of the threat to the environment in terms of electromagnetic field
emissions is based on determining the extent of electromagnetic radiation, which
corresponds to the radiation limit levels for the surrounding nearest protected areas.
As shown above for all types of power lines in Poland, the range of electromagnetic
radiation corresponding to admissible levels is clearly defined, which is also
documented by numerous studies conducted by independent centers, therefore there
are generalized rules for their location. Thus, performing calculations for objects
emitting electromagnetic fields with a frequency of 50 Hz, such as 110 kV power lines
and GPZ transformer stations is unjustified, since all the data needed to perform the
assessment are known and generally available. For these sources, the assessment is
based on checking whether their location complies with the recommendations to
preserve the protection zones, which ensures compliance with the permissible levels
corresponding to the surrounding protected areas, namely compliance with the
recommended distances from protected facilities or areas. Such an assessment can
therefore be performed in a simple way, having a given type of power line (overhead,
underground, 110 kV, etc.), a technical description of the GPZ transformer station and
the zoning plan, based on the criterion of compliance with established protection zones
and distances from protected sites.
Underground power cable lines from 20 to 110 kV are not counted as
investments that require or may require an environmental impact report. In accordance
with the Regulation of the Minister of Environment on permissible levels of
electromagnetic fields in the environment and methods of checking compliance with
those levels (Journal of Laws from 2003 no. 192 item 1883), measurements of the
electric component of the electromagnetic field with a frequency of 50 Hz around
underground power cable lines shall not be performed.
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Thus, in the analyzed case, all underground power cables do not pose a threat
to the environment and do not require an environmental impact assessment.
Other sources of electromagnetic fields in the analyzed farm are generators and
transformers constituting the equipment of turbines located on top of a tower, and the
entire cabling.
Taking into account the distances from the ground (height of the tower: 108 m)
and from buildings (nearest residential buildings: over 400 m), the existing spatial
development of the area and the measurements taken at the operating wind farms, it
is concluded that in the area of the analyzed investment and its surroundings there will
not be any 1st and 2nd degree zones, and thus there will be no threat of
electromagnetic fields with intensity higher than permissible, constituting a threat to
humans and the environment. Thus, no threat due to exposure to electromagnetic
fields is anticipated.

5.2.5 Impact on groundwaters and surface waters
The analyzed wind farm is an unmanned installation. The equipment will be
monitored by a computerized system for remote monitoring and diagnosis of the power
plants. There are no areas that would retain rainwater on the farm and no domestic
(sanitary) wastewater is generated. The farm does not generate wastewater from any
group.
During the operation phase, the wind power plants are not expected to have a
negative impact on groundwater and surface water due to the lack of pollution sources.

5.2.6 Impact on soil
Land not used for the construction of power plant foundations and associated
infrastructure (mainly GPZ transformer stations) can still be used for agricultural crops.
At the stage of operation, no negative impact on the soil of the designed investment is
expected.

5.2.7 Impact on people
Impact on the health and well-being of nearby residents will be minor. The
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buildings are located beyond the isolines LAeq = 45 dB, i.e. beyond the line of
permissible level in the night time. Buildings are also located outside the range of
electromagnetic fields’ influence.
There may be a sense of some discomfort associated with the rotational motion
of wind power plant rotors. There may be a shadow effect caused by working power
plant blades and towers. However, due to the distance of the tower locations, these
factors should be considered minor. Another impact could be glare from the tower,
especially the rotor blades. Since the tower and rotor blades will be painted with a
special matte paint, the glare effect will not occur.
A danger to people may arise in an emergency situation (overturning of the structure).
Since the planned investment is far away from human settlements and will meet all
strength and load standards, it is not expected to have any negative impact on human
health and safety in this regard.
Therefore, no direct or indirect impact of the investment on the health of the immediate
residents is expected.

5.2.8 Waste management
No waste will be generated in a continuous manner during operation. When oil
and filters in turbine components need to be changed, hazardous waste, other gear
and lubricating engine oils (code 130208), filter materials and wiping cloths (code
150202) may be generated. According to the manufacturer's specifications, it can be
assumed that the gear oil is changed once every four years for the turbine type under
analysis; the amount of oil in a single turbine is approximately 60 l.
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Oil and filter changes will be carried out by a specialized team, as part of a
specialized service that secures transportation and disposal. All waste is collected by
a specialist company at the time of replacement, and no waste is stored at the farm
sites – a practice used by wind power plants manufacturers for maintenance
inspections.

5.2.9 Extraordinary threats to the environment
The wind turbines have effective lightning protection systems and multi-layer
corrosion protection for the tower and housing with a 20-year warranty. The power
plant will be sited at a safe distance from buildings and public roads, so there is no
direct threat of a possible construction disaster. At wind speeds greater than 28 m/s,
the power plant shuts down automatically with proper propeller blade alignment,
eliminating the possibility of excessive structural loads. Power plants have oil
interceptor systems and an oil-tight enclosure that acts as a storage tank. All workers
performing work during the construction phase should be obliged to fix even the
smallest spills of oil substances on an ongoing basis.
With a properly designed foundation and correct installation of the supporting
structure, as well as properly conducted construction work and technically efficient
machinery, no extraordinary threats to the environment are anticipated.

5.2.10 Impact on avifauna and the natural environment
5.2.10.1 Impact on the natural environment
/created on the basis of existing studies concerning the Sępopol commune:
1. Study of Conditions and Directions of Spatial Development of the
Sępopol commune
2. Environmental Protection Program for the Sępopol Commune/

The urban-rural commune of Sępopol is located in northeastern Poland.
The northern border of the commune is the state border with the Kaliningrad
Oblast (Russia).
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The town and commune of Sępopol forms the eastern part of the
Bartoszyce Poviat in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship.
The city is located centrally within the commune. To the west and southwest, the
commune borders on the Bartoszyce commune (Bartoszyce poviat), to the
southeast with the Korsze commune (Kętrzyn poviat) and to the east with the
Barciany commune (Kętrzyn poviat)
The area of the Sępopol commune in terms of physico-geographical regionalization
lies on the Sępopol Plain, which is part of the Old Prussian Lowland. The
characteristic feature of the Old Prussian Lowland is a well-developed system of
erosion valleys (the Łyna, the Guber and their tributaries) and a relatively low relief
variety. The surface of the commune is on average 40-50 meters above sea level.
The area of the commune decreases towards the south. The northern parts of the
commune lie at an average altitude of 40-60 m. above sea level and the southern
parts at 30-40 m. above sea level.
The surface of the commune was formed during the North-Polish glaciation in its
Leszczyny and Pomorze (Pleistocene) phases and also during the Holocene, when
the river valleys were finally formed.
Glacial and fluvio-glacial accumulation formations from the period of the Baltic
(North-Polish) glaciation are mainly flat moraine upland, which is the most typical
form of terrain relief in the area of the commune.
Climate
The climate of the Sępopol commune should be classified as lakeland climate, which
is characterized by relatively cold and snowy winters, late spring frosts and also a
relatively short vegetation period amounting to about 170 days. The average annual
temperature is 6.5° C, and the average temperature of the growing season is about
12° C. Total annual precipitation ranges from 600 to 700 mm.
Soils
In the area of the Sępopol commune, soils formed from glacial and water-glacial
deposits (mainly tills and sands) predominate. These soils are mainly brown soils
with crude soils, brown alkaline soils and luvisols, as well as black soils proper,
black degraded soils and alluvial soils.
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The land use structure is dominated by agricultural land, which accounts for 76% of
the commune's area.
Forests
Forests and wooded areas cover about 19.5% of the commune's area.
Forest areas in the commune consist of ten-odd forest complexes, the area of
which does not exceed 500 ha.
It should be noted that the original forest communities here have been heavily
transformed by human activity.
The diversity of soil conditions in forested areas is mainly characterized by the forest
habitat type.
The community is dominated by fresh forest, moist forest and fresh mixed forest
habitats.
On the territory of the Sępopol commune, in the forest areas, the occurrence of
numerous species under strict and partial protection was recorded. Protected
species are associated mainly with the habitats of fresh and moist forest as well as
mixed, moist and swamp coniferous forests.
The strictly protected vascular plants found in the municipality are mainly:
The lesser periwinkle (Vinca minor);
The common ivy (Hedera helix);
The round-leaved sundew (Drosera rotundifolia);
The common snowdrop (Galanthus nivalis);
The stiff clubmoss (Lycopodium annotinum);
partially protected plants are:
The marsh Labrador tea (Ledum Palustre);
The lily of the Valley (Convalaria majalis);
The European wild ginger (Asarum europaeum);
The alder buckthorn (Frangula alnus);
The sweetscented bedstraw (Asperula odorata);
The common cowslip (Primula officinalis).
The animal world of the Sępopol commune
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The structure of land use in the commune, primarily the dominance of agricultural
land, which is a mosaic of fields and meadows with the accompanying mid-field and
waterside woodlots, means that the animal world is represented mainly by avifauna
associated with open agricultural areas and human settlements.
The exceptionally numerous population of the white stork (Ciconia ciconia) in the
Sępopol commune deserves special attention. The largest colonies of these birds
are located in Szczurkowo and Lwowiec. These are also some of the largest white
stork colonies in Poland. Other bird species associated with agricultural lands and
forest edges found in the commune include:
The most valuable bird species observed in the forest areas of the commune
are: the black stork (Ciconia nigra) and lesser spotted eagle (Aquila pomarina).
However, according to the Bartoszyce Forest District, only the lesser spotted eagle
nests in the commune. Its nesting sites have been given zonal protection.
In the Sępopol commune area, apart from numerous bird species, the population of
the European beaver (Castor fiber) is also of note. Seven beaver habitat sites were
located in the commune, mainly on the Łyna river (northeast of Miedna and near the
state border) and on the Guber river (west and south of Prętławki).
Apart from the species mentioned above, there are also numerous game
animals in the commune: roe deer (Capreolus capreolus), wild boars (Sus
scrofa), foxes (Vulpes vulpes), grey hares (Lepus europeus pallas)
The cited data indicate that the area in question has a diverse fauna, among which
protected species dominate. This significantly enhances the natural values of the
area and, in the case of nesting sites of protected species, provides constraints to
the management of forest resources in these areas.
Forms of nature protection in the Sępopol
commune
Protected Landscape Areas

1. OChK “Dolina Dolnej Łyny”
2. OChK “Dolina Rzeki Guber”
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Altogether, the aforementioned areas cover about 2930 hectares, which is about 12% of the
commune's area
There are 17 natural monuments in the commune.
These are primarily single trees and one group of trees. Single protected trees
are mainly oaks (15 pieces).
A group of trees under protection are beeches.
A significant part of the commune's area has been protected under the
SPA NATURA 2000 “OSTOJA WARMIŃSKA”
"Ostoja Warmińska" was proposed as a Natura 2000 area primarily for the
protection of one species – the white stork, which reaches its highest numbers
here and the highest density in the country. However, it is also a very important
refuge for many other species of birds, since as many as
93 bird species valorizing Natura 2000 sites (including 81 breeding and likely
breeding species) can be found here. These include 46 species from appendix I
of the Birds Directive, including 41 breeding and likely breeding species.
The location of the planned investment Construction of the Sępopol Wind Farm is
in the southern part of the Sępopol commune, in an area comprising agricultural
land located within the boundaries of the NATURA 2000 SPA “OSTOJA
WARMIŃSKA,” within the Różyna precinct and outside the boundaries of the
Natura 2000 area within the Śmiardowo precinct.
There are no ecological grounds or natural monuments in the area of the planned investment
location, the area is not a protected landscape area either, the area is used for large-scale
agricultural cultivation.
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5.2.10.2 Impact on avifauna
Location and description of the site
The elements of description and location of the wind farm in the area which are
discussed below cover only the features of the area which are significant from the
point of view of analysis of potential impact of the wind farm on birds.
The location of the planned complex of 30 turbines with a capacity of 2 MW is south of
Sępopol, north of Różyna (15 turbines) and near Spurgle – Śmiardowo – Pasławki (15
turbines). Due to the distance and some environmental variation (including distance
from forests), the site was considered and studied as two fields - the northern one
(Różyna – ROZ: Map 1, Appendix 8.1) – south (combined name Spurgle – SPU,
although this field consists of two planned turbine groupings) – (Map 1, Appendix 8.1).
The Różyna field is mostly open, flat terrain (Photo A-B, Appendix 8.2), with small
areas of tree buffers, in low age classes (Fig. D). There are also wet depressions in
the fields that are waterlogged during wet periods of the year (Photo C). The southern
field -– consists mainly of “bare” areas similar to the northern field (Photo E). The river
flowing there (Photo F) is very narrow and not an attraction for birds – Map 1 and
photographs.
Agricultural use of these and surrounding areas is based mainly on typical crop
rotation, including mainly winter cereals and oilseed rape grown in large-scale
technology (these are mainly vast post-State Agricultural Farm fields, currently
intensively cultivated). Grassland areas are rare here. This area is not distinguished
from other agricultural areas in the broad vicinity.
An important element of considering the potential impact of wind farms on birds is
the analysis of the location of the farm in relation to existing or planned forms of area
protection. However, what matters most here is not whether the area in question is
within or outside the precinct, but whether it lies near a protected area.
This is because protected areas with very large acreages contain both important areas
for birds and completely marginal areas – it was not possible to take into account the
mosaic nature of the terrain when these areas were created. The stage of planning
specific investments is the right time to establish the real value of particular fragments
of the area and to determine the possibility or impossibility of locating a particular
investment there.
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The site in question is located on the border of an area protected under the
Natura 2000 project (PLB 280015 - Ostoja Warminska - identical in terms of
territory to the area called “Bociany Warmińskie”) – a fragment of the land (a
field) around the village of Różyna is located within the protected area, while the
Spurgle field is situated outside it.
Impact of wind power plants on birds
Wind turbines have the potential to affect three important elements of
environmental quality: nuisance for inhabitants, landscape architecture, and threats
to birds.
This study only addresses the risks to birds that could result from the
construction of wind power plants at the proposed site.
Wind power plants, like all tall structures, can potentially pose a threat to birds. An
additional element of risk here is the movement of the power plant rotor blades. Both
birds breeding near the power plant and non-local birds stopping for moulting or
during migration, as well as birds in active flight, could be potentially threatened.
Operating wind turbines repel birds, which on the one hand reduces the risk of
collision with the power plant, but on the other hand causes exclusion of a certain
area from use by birds. In the case of breeding birds, the deterrent effect has little
effect on bird occurrence, being limited to the immediate vicinity – breeding birds
quickly become accustomed to operating power plants and adapt their behavior to
the new environmental feature.
Passing birds do not have time to learn about local hazards and are more likely to
collide with operating turbines. However, this occurs mainly under specific conditions
of low visibility and during night flight.
Under normal conditions, flying birds respond to spotted power plants by
changing their flight path – avoiding the obstacle horizontally or by raising their
flight ceiling above operating power plants.
There are two parameters of the wind farm that are crucial to the safety of birds
during flights: the location of the wind farm in relation to the local flight path preferred
by the birds and the distance between the turbines. In the case of a flight path
strongly determined by local conditions (layout of leading lines, e.g. coastline,
reservoirs and watercourses, distribution of wooded areas or location of very
attractive feeding areas) there is a risk that a strong internal impulse to maintain the
flight path will cause the birds to “disregard” the threat and fly into the area of the
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wind farm. In such a case, the arrangement of turbines and the technical parameters
of their operation: distances between turbines and rotor speed begin to play a huge
role.
In general, slow-speed turbines spaced at least about 400 m apart (2 x the typical
avoidance distance of an operating turbine) allow birds to effectively avoid the
hazard. However, care must be taken to ensure that farms do not cover large,
uniform areas in places that are important for migrating or foraging birds.
RESULTS OF ANNUAL ORNITHOLOGICAL MONITORING
A complete discussion of the results of the ornithological monitoring is an evaluation of the
results obtained for the pre-execution monitoring, covering the entire year – all phenological
periods. Detailed discussion is included in Appendix 9 (“Final assessment of potential
threats to birds resulting from the planned construction of the "SĘPOPOL wind farm” –
Przemysław Busse, November 22, 2009) and details of the issues raised here should be
sought there.
Detailed results are discussed separately for both observation fields
- “Różyny” (table and figure designations – ROZ) and
- “Spurgle” (designations – SPU) and then commented together.
Assumptions for ornithological monitoring of the wind farm

1. Full monitoring of the wind farm includes pre-execution monitoring and operational
monitoring, once the investment is operational.

2. The monitoring scheme should be established as a framework – following the principles
adopted at other sites – to enable future comparisons and the creation of coherent subject
knowledge for further practical applications.

3. Despite the common scheme, monitoring in a specific location must be
adapted in detail to the specific conditions of each area.

4. Adoption of a flexible methodological system – adaptation of
methodological solutions to the situation found in the first observation cycle,
covering all phenological periods (pre-execution monitoring) and application
of periodic evaluation of results after each phenological period.
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5. Starting monitoring as early as possible in the project planning process and
conducting it continuously until the turbines are erected (further continuation in the
form of operational monitoring).

Monitoring field observations methodology:
Autumn migration period (September 1 – November 15)

1. Stationary visual observations of active passage and residence/feeding of birds with
a focus on potentially sensitive and site specific species.
Detailed observations from a fixed point on the site – in the central part of the
envisaged wind field.
Observations from no later than 1 hour after sunrise until about 12:00.
During the first 3 hours, special attention should be paid to the passage of
passerines, then to birds of prey. Time noted down every 15 minutes.

2. Meteorological data noted down with time of change (if any): temperature,
cloud cover, visibility, precipitation, wind (strength and direction).

3. All observed species, their numbers and behavioral details (flight direction,
altitude, flight purpose, e.g. "flying to feeding grounds"),
“active wandering,” “foraging,” “resting”; distance from the observer) should be
recorded. Making notes in observation notebooks, in appropriate columns and using
standard abbreviations.

4. For birds of prey, the duration of stay at the site should be determined (the
unit of stay is one hour).

5. Graphical documentation of passage routes by location on base
maps if repeat passage is observed.
Winter period (mid-November – early March)
 Observations with free choice of observation routes (transects) as a result of
accumulated experience. Scope and documentation of observations as in fall
inspections.
Spring-breeding-post-breeding period (early March to late August)
 Inspection of the use of land for turbine locations by birds.
During spring migration (until the end of April), stationary observations with the
addition of transect observations, then transect passes as in winter. It was necessary
to perform an inventory of stork nests and gather information on “zoned” birds nests.
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Table of number of observations in seasons
Season

Autumn (Sep. 1 –
Nov. 15)
Winter (Nov. 16 –
Feb. 28)
Spring (March 1 –
April 30)
Breeding (May 1 –
June 30)
Post-breeding
season (July 1 –
August 31)
TOTAL

Numb
er of
days/w
eek
75/10

Frequency of
days
5
10

Frequency of weeks
1

2

3

15

14

10

5

-

105/14

-

10

14

7

6

60/8

12

6

8

8

-

60/8

-

12

8

4

-

12

6

8

8

60/8

-

48

26

16

6

The statement of the number of observations applies to the entire site, with
alternating visits to the fields according to a schedule determined by the results of the
detailed site reconnaissance.
Collision rate estimation methodology – general remarks
The entire course of the collision rate estimation process was conducted in
accordance with the standard adopted for risk assessment at many wind farm
locations in Poland, which allows for a relative assessment of each successive
location, in relation to other places where wind farms are planned or built (see
“Parameters characteristic of the location”).
Methodological details are provided in the separate Appendix 10 “Methodology for
estimating bird collision rate at land wind farm sites (v. 2009-11-20)”.
The description of the methodology has been revised and simplified – a careful
reading of this appendix is NECESSARY to properly perceive and understand
the monitoring results given below.
Results of monitoring in observation fields
(1) The number, duration, and dates of observations conducted are
provided in Appendix 8.3 (Table 1),
(2) a complete list of all species observed, including species listed in Appendix I to the
EU Birds Directive, the Polish Red Book of Animals and in general all protected
species is provided in Appendix 8.3 (Tables 2 and 3); the list also includes numbers of
individuals of each species observed and estimates of potential collision per year and per
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turbine,

(3)

the characteristics of site use by each species during all seasons of the year

are given in Appendix 8.4 (Fig. 1),

(4) the characteristics of bird movement directions by season are given in Appendix
8.4 (Fig. 1),
(5)

the airspace utilization characteristics (below the range of the planned turbine

rotor, within the range of the planned turbine, and outside the range of the planned
turbine) are given in Appendix 8.4 (Fig. 1),

(6)

discussion of site characteristics in terms of 6 parameters (number of species,

total count, total estimated collision rate, collision rate of birds of prey, Directive
Appendix I species and Red Book species:
For the Różyna observation field –
Almost all values of the main parameters are average: the number of species
observed, total bird abundance, estimated total collision rate, estimated collision rate
of birds of prey and Directive Appendix I species are average, comparing the results
to the data from 51 sites surveyed so far. The collision rate for Red Book birds is
virtually nil. The overall location score is +8 points, which is within the range of
RECOMMENDED (good) locations – (see “Estimation Methodology“, Appendix 10).
For the Spurgle observation field –
The number of species observed and total bird count are average, comparing the
results to data from 51 sites surveyed so far. The estimated overall collision is slightly
elevated, near the top quartile of the distribution, and the estimated collision rate of
birds of prey is average. However, for Directive Annex I species it is clearly above the
third quartile, but this is due to single sightings of a large flock of cranes and golden
plovers in passing. The collision rate for Red Book birds is average. The overall location
score is +1 point, which is within the range of ACCEPTED (average) locations – (see
“Estimation Methodology”). Considering the aforementioned two herd observations as
incidental, the score would change to “good”.
(7)

Discussion of the occurrence and threats to birds listed in Appendix I to the EU Directive:
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For the Różyna observation field –
White stork, Ciconia ciconia – a total of 215 individuals were observed, including
108 and 79 birds in two observations in late July, during the pre-migration gatherings.
Potential threats to nesting storks are discussed below. The common crane, Grus
grus – 87 individuals were observed in small numbers, including 30 on a single day
during spring passage. The estimated collision rate is once every 83 years or so,
which is scant.
The woodlark, Lullula arborea – a total of 37 individuals were observed, mostly in
passage. Estimated collision rate: approximately once every 330 years.
The western marsh harrier, Circus aeruginosus – observed 20 times, during
autumn passage and breeding season. No nesting was observed in the studied area,
only feeding and patrol flights, only below the range of the rotor. Estimated collision
rate: indeterminately low.
The red-backed shrike, Lanius collurio – observed only 18 times. This species has
never been observed at a height of collision with a turbine rotor.
The lesser spotted eagle, Aquila pomarina – observed only 6 times.
The others appear sporadically (maximum 8 times). The farm poses no threat to
these species.
For the Spurgle observation field –
The common crane, Grus grus, was observed in great numbers only on one day
during the autumn passage – 506 out of 661 observed in total. The estimated collision
rate of once every 1.1 years or so is unrealistically high, given the incidental nature
of the appearance of a large number. According to data from Europe (Hötker et al.
2006) up to 2004, there was not a single collision for this species.
The Golden plover, Pluvialis apricaria – a total of 600 individuals were observed,
but similar to the crane, 516 individuals on one day in autumn. Hence, the estimated
collision rate of once every 2 years or so is as unrealistically inflated as that of the
crane. Both species are observed in at least equal numbers at all locations covered in
northern Poland. According to data from Europe (Hötker et al. 2006) up to 2004, only
4 collisions of this species were found.
The white stork, Ciconia – a total of 30 individuals were observed, just after arrival in
spring, summer and at the beginning of the autumn passage. Potential threats to storks
are discussed below.
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The lesser spotted eagle, Aquila pomarina – observed 13 times, during the whole
breeding season. Known nests of this species are located between 1.5 and 8 km from
this observation field (Map 2). The infrequent occurrence and altitude distribution of
flights indicate that the area in question is not an important feeding area. The eagles'
distrust towards wind turbines, which is well known from the literature, allows us to
assume that the farm will be avoided by these birds, and at the same time it will not
deplete their feeding opportunities.
The western marsh harrier, Circus aeruginosus – a total of 22 individuals were
observed, during the breeding season and during the autumn passage. Collision
magnitude approximately once every 419 years. The species is observed at all
locations in Poland.
The black woodpecker, Dryocopus martius – found 14 times. A forest species, at
the same time very easy to spot already from a considerable distance (loud voice).
The farm is irrelevant to it.
The red-backed shrike, Lanius collurio – observed only 12 times. This species has
never been observed at a height of collision with a turbine rotor.
Others appear sporadically. The farm poses no threat to these species.

(8)

The issue of direct cumulative impacts for this location does not occur because

there are no similar facilities in the vicinity. The cumulative impacts of the Górowo and
Sepopol farms are discussed below.

(9) Due to the poor passage found in this area, the barrier problem is not present (no
discernible effect).
Ornithological characteristics of the
location vs. Natura 2000 Protected Areas
The non-breeding period, i.e. post-breeding roosting/breeding dispersal –
autumn passage – wintering – spring passage is characterized by the fact that
the vast majority of birds are not tied to a specific area and can move freely,
changing feeding and resting areas to suit current food abundance, existing
threats and weather conditions.
At this time, the impact of investments located outside protected areas on the
protected areas themselves is none or minimal.
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Exceptions to this may be wind farms built around migratory corridors, roosting and
feeding routes, or unique feeding areas for which there are no suitable alternatives
nearby. Similar problems can be created by extensive wind fields with several
hundred turbines limiting freedom of flight or forcing long distance feeding flights. In
these relationships, much depends on the characteristics of the protected area – the
paradigm of species for the conservation of which the area was established and for
the protection of which stage of the life cycle of birds it was established.
Areas established to protect breeding grounds may be completely lacking
in protective value during non-breeding periods – and vice versa.
During the breeding season, the location of a site within a protected area requires a
meticulous assessment of both the potential for collision and the potential for loss of
feeding grounds or displacement of the pair from the occupied area. Locations
outside of protected areas but exhibiting frequent appearance of birds with extensive
hunting territories may be subject to evaluation as to whether they result in an
irreplaceable loss of feeding habitat, in addition to the real possibility of collision.
Areas established for bird conservation have a very different level of
significance when assessing potential threats to birds than habitat areas.
The site in question is located within a protected area as part of the Natura
2000 project (PLB 280015 – Ostoja Warmińska – an area identical to the area
called “Bociany Warmińskie”).
Other areas protected due to their avifauna are far beyond the possible range of
influence of this farm.
The analysis of the significance of threats took into account the broad characteristics
(Standard Data Form) for PLB 280015, which is an area designated primarily for the
protection of storks, as well as several species of birds of prey. A number of species
from Appendix I to the EU Council Directive 92/43 EEC were found in the area and
15 of them were given a “B” level of area importance. These species belong to very
different systematic and ecological groups (e.g. there are typical forest species),
which results in a very diverse use of the area and the biotopes occurring there.
This results in the fact that investment risks in some areas may be significant, while
in neighboring areas they may be marginal.
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The conservation problems characteristic for this area are well presented
by the discussion included in the Natura 2000 Standard Data Form:
“One of the most important threats for the valuable bird species and their habitats
occurring in the area of Ostoja Warmińska, as well as for the biodiversity in the area
of the refuge in general, is the abandonment of extensive farming, leading to the
abandonment of agricultural land use and overgrowing of unused meadows, peat
bogs and other open and valuable natural areas. Also threatening is the
development of intensive agriculture, in some areas, associated with farreaching unification of the agricultural landscape (cutting down mid-field tree
buffers, backfilling small water bodies and peat bogs), causing the loss of many
habitats, especially wetlands.” Changing cultivation patterns, farm
restructuring, and afforestation were listed as factors threatening refuge values at
rank A in the Form. It should be emphasized here that the areas planned for the
location of the wind farm in question are located in areas which, due to
intensification of agricultural production, have already to a large extent lost
their value as areas extensively used by birds and it cannot be expected that
they will regain that value in the foreseeable future.
The SPA area is very extensive territorially and covers as much as 142,016 ha (an
area about 115 km long and 10-20 km wide), which results in its great diversity. - within
its boundaries are areas of high value to birds, as well as areas of secondary
importance due to land cover and/or farming. The vastness of the site means that
although the numbers of important species reported in the Site Form may seem
significant, local densities may in fact be low and at a particular location these birds
may not occur at all or may appear sporadically, leading to low collision hazards and
little to no impact on the feeding grounds of the nearest nesting pairs.
For the lesser spotted eagle, the most important species for Ostoja Warmińska, in
the case of two observation fields at the Sępopol farm – Różyny and Spurgle – the
collision risks are very low – 0.04 and 0.19 individuals respectively, totaling 0.23
individuals per whole farm per year (with a very conservative assessment
according to calculations using our own avoidance index – see “Methodology...”), or
even 0.02 and 0.07, totaling 0.09, using the avoidance index provided in the latest
work by Fernley (2009). Such potential losses cannot affect the eagle population
in Ostoja Warmińska in any significant way (even taking into account the
cumulative losses from the Górowo wind farm). The potential loss of stork
populations, relative to their population in the entire protected area, is only 0.05% per
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year, and thus virtually imperceptible, with losses of several tens of percent
during the first migration to wintering grounds in South Africa.
Threat minimization recommendations
Threats at the Sępopol wind farm are assessed as insignificant for Ostoja
Warmińska. Nevertheless,
as these threats, although low, are higher for the lesser spotted eagle in the



Piasek field of the Górowo wind farm than in other examined fields (considering both
farms), it is proposed to reduce the number of turbines in this field. This will result in a
reduction in potential losses across the protected area. This is illustrated in tables 1
and 2

Table 1
Estimates of the number of casualties per year per field of the Górowo and
Sepopol farms. Collision rate calculated using WindFarm Risk software with
avoidance rates according to Busse and Fernley. Bold - Nature 2000 areas.
Busse
Fernley
Turbi
ne
s

Obs.
speci
m.

Collision
rate

Casu Collision
alties
rate

Casu
alties

Option 1

27

14

0.01748

0.47

0.19

Option 2

16

Wiewiórki

13

12

0.00756

0.10

0.00301

0.04

Różyny

15

6

0.00299

0.04

0.00119

0.02

Spurgle

15

13

0.01263

0.19

0.00505

0.07

Option 1 NATURE

55

0.61

0.25

70

0.80

0.32

44

0.42

0.17

59

0.61

0.24

Piasek
0.00699

0.28

0.11

Sępopol

Total
Option 2 NATURE
Total
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Table 2
Effects of removing 11 turbines from the Piasek field of the Górowo
farm. Decrease in the estimated mortality of lesser spotted eagles
in percentage.
Casu
alties
Turbine
Busse
Fernley
NATURE option 1

55

0.61

0.25

Total

70

0.80

0.32

NATURE option 2

44

0.42

0.17

Total

59

0.61

0.24

-28%

-32%

Difference NATURE

The predicted collision rates of other species, including storks, will also decrease
proportionally.



As the development of techniques to deter birds from turbines or to automate

turbine shutdowns in the periods of increased threats is foreseen (e.g. works carried
out in Poland within the framework of the Technological Initiative I grant), it is proposed
to oblige the investor to install the most state-of-the-art devices of this kind that will be
available at the moment of commissioning the farm and to modernize them as the
technology develops.



Conducting special observations of the behavior of white storks as part of post-

construction monitoring in order to relocate the artificial nest platforms to a safer place
should dangerous behavior of certain pairs occur.



It is proposed to carry out the wind power installation works before the arrival of

the lesser spotted eagle, i.e. until the end of April and/or after their departure – from
September.
Post-construction monitoring

-

It is recommended to conduct ornithological monitoring during the initial period

of constructing the wind turbines (first 3-4 turbines) and to comply with any
recommendations which may arise from these observations.

-

The basic 3-year as-built monitoring should cover the first two years of the wind

farm operation and one year, which may be the third, fourth or fifth year of the wind
farm functioning. The decision on the third year of observation can be made only after
the analysis of data from the initial period.
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-

The post-construction monitoring methodology should employ the standards of

the pre-construction monitoring with the addition of inspections aimed at finding
possible casualties of collisions. If possible, automated methods should be applied if
available by that time.
CONCLUSIONS

1. The presented results of monitoring indicate that the discussed farm is
characterized by average avifauna values in general. In the area covered
by the analysis, bird collision rates, estimated considering local
conditions, are at average level. The farm at this location will not pose a
significant collision hazard to birds. Both fields received an average
(Spurgle) or good (Różyny) rating.

2. The farm does not pose a significant threat to the species, especially the
lesser spotted eagle and the stork, which the Natura 2000 Ostoja
Warmińska was designed for, as well as to other bird species. It also does
not affect the integrity of the system or protection areas located further
away, which are far beyond the possible range of impact.

5.2.11 Impact on chiropterofauna
Location and description of the site
The elements of description and location of the wind farm in the area which are
discussed below cover only the features of the area which are significant from the point
of view of analysis of potential impact of the wind farm on bats.
The location of the "Sępopol" – Różyna/Pasławki wind power complex is planned south
of Sępopol, north of Różyna (15 turbines) and around the village of Pasławki (15
turbines). In total there will be 30 turbines with a capacity of 2 MW. Following the
screening conducted in 2009 it is suggested that these sites should be analyzed both
as three separate fields and as a cumulative impact. The northern part of the site (the
field near Różyna) is situated on a flat land, partly adjacent to a young forest stand
(young and therefore lacking natural hiding places; there are artificial shelters such as
boxes). The southern part (2 fields near Pasławki and Chełmiec) is also located on flat,
not diversified terrain, and the only element distinguishing the fields from each other is
a narrow river flowing along the boundary of the farm planned near the village of
Chełmiec. So far no data have been collected on its attractiveness for bats. The field
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in the vicinity of the village of Pasławki is similar to the one in the northern part of the
site, except that it is crossed by an asphalt road with a line of trees, while in Różyna
the road is only a section of the farm's border.
When analyzing the area from the agricultural point of view, it should be classified as
a typical large-area crop rotation farming. Within the fields there are no clumps of trees,
and small ponds periodically disappear, which is why they are not an attractive feeding
area. Probably the most attractive feeding ground is in the very village of Pasławki,
which is situated outside the farm area but should be included in the buffer zone. The
area selected for the investment does not differ from the surrounding agricultural areas.
Impact of wind power plants on bats
Renewable power industry is a rapidly growing field both on a global and local scale –
in our country. Its most dynamic branch is wind power industry, which in Poland in the
coming years (until 2013) will have "a dominant impact on the increase of the share of
RES energy in the country's total energy balance, and thus on the degree of
compliance with the obligations arising from Directive 2001/77/EC". Thanks to the
support for wind farm projects from the Cohesion Fund under Priority Axis 10.4 of the
Infrastructure and Environment Operational Programme, the development of wind
power in Poland is gaining momentum.
On the other hand, uncontrolled construction of wind farms poses a number of
ecological threats. Scientific research proves that areas with wind conditions favorable
for the production of electricity are at the same time valuable sites for bird and bat
populations (this applies especially to areas already protected under the Natura 2000
network).
Poland is home to 25 species of bats, of which 20 species regularly breed here. Many
valuable sites with bat breeding colonies, hibernacula, feeding grounds, and habitat
corridors have already been identified in the country. However, there is still a large
number of locations that have not yet been explored by specialists. None of the
European countries has a complete knowledge of the migration routes and important
refuges for avi- and chiropterofauna, so research for such large investments as wind
farms is necessary.
The monitoring plan on which this study was based was determined mainly following
the "Interim Guidelines for the Assessment of the Impact of Wind Power Plants on
Bats (for 2009)" (Kepel et al., 2008). This document is recommended by the Alliance
for the Conservation of Bats (in Polish: Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy), the
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State Council for Nature Conservation (in Polish: Państwowa Rada Ochrony
Przyrody), and organizations involved in bat research and conservation. Wind power
plants may potentially affect three important components of environmental quality:
nuisance to residents, landscape architecture, and threats to fauna (especially birds
and bats).
This study only addresses the risks to bats that could result from the construction of
wind turbines at the proposed site.
The main danger to bats is not the power plant as a tall structure, but the negative
pressure generated by the movement of the rotor blades, which causes their alveoli
(which in bats are built differently from those in birds) to explode, causing internal
bleeding and death of the animal. Cases of collision with a rotor are much rarer.
Both local bat populations and migratory animals may be under potential threat.
Migrations, as in the case of birds, occur in spring and fall. The studies conducted to
date suggest that migratory bats are at higher risk because their feeding and shortdistance flights between shelters, feeding grounds or waterholes are at lower altitudes
(20-30m on average).
There are two parameters of the wind farm that are crucial to the safety of bats during
flights: the location of the wind farm in relation to the local flight path preferred by the
bats and the distance between the turbines. The negative impact of the construction of
a given facility on bats can be manifested in one of two ways: either the bats change
their migration routes, abandon certain feeding grounds, leave their long-time shelters,
etc., or they may die "in collision" as described above. In the case of presence of larger
numbers of bats in the area of a wind farm, the placement of turbines and technical
parameters of their operation, i.e. distances between turbines and rotor speed, play an
important role.
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So far no uniform scheme of placement of turbines taking into account the needs of
bats has been prepared, therefore each of the potential wind farms is analyzed
individually. In general, it is only known that farms in locations that are important for
bats during migration or relocation to feeding grounds should not cover large, uniform
areas, and turbines should be located at least 150-200m from forest walls, tree or shrub
buffers (similarly from reservoirs and larger watercourses).
Location of the farm in relation to protected areas
The investment is located on the border of a protected Natura 2000 area (PLB 280015
- Ostoja Warminska - identical in terms of territory to the area called "Bociany
Warmińskie") - a fragment of the land (a field) around the village of Różyna is located
within the protected area, while the Śmiardowo field is situated outside it. This area is
precious for avifauna, but of lesser importance for chiropterofauna. There are no bat
protected areas within the impact range of this farm.
Monitoring
A screening, i.e. an assessment of the potential impact of the planned project on
chiropterofauna, which is used as a basis for the preparation of the research
methodology, was undertaken in September 2009.
The purpose of the screening is to assess the sensitivity of the location from the
point of view of possible significant negative impact of the planned investment on
locally present populations of bats, migrating bats and elements of the environment
attractive for bats which are situated in the area of the farm or in its immediate vicinity,
the so-called buffer zone. As a result of this initial assessment, the location was
identified and the risk of significant impact on chiropterofauna was assessed based on
available data.
The results obtained in the first phase of the screening were used to issue this
opinion. This assessment is a study and was carried out by a specialist –
chiropterologist.
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Methodology of pre-investment chiropterological monitoring
Due to the substantial cost of the investment, the pre-investment monitoring in the area
planned for the wind farm "must be conducted using objective methods that exclude
human error and allow for further verification of the collected data by another expert. It
is necessary to use devices, which enable automatic registration of the birds and bats
flying over the area. The recorded data should be reviewed by experienced naturalists"
.
The monitoring methodology for the site for the planned wind farm in the vicinity of
Sępopol – Różyna/Pasławki was developed individually, based on the screening taking
into account phenological changes in the local environment. The discussed area (along
with the adjacent buffer zone of approx. 1.5 km width) is to be subject to annual
research from March to November, as shown below.
Frequency of inspections
(based on the Guidelines with own modifications adjusted to the individual
environmental conditions for the area of Sępopol - Różyna/Pasławki)
LISTENING
PERIOD

FREQUENCY AND SPECIFICITY
OF INSPECTIONS

THE MAIN TYPE OF BAT
ACTIVITY
INVESTIGATED

March 15 –

inspections at least three times a

leaving winter habitats;

April 30 and

month; one all-night inspection in

spring migration,

May

May, the remaining inspections –

formation of breeding

4-hours beginning at

colonies

sunset
June 1 –

at least 4 all-night inspections

July 15

reproduction; peak activity
of local populations
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August 1–31

inspections at least three times a

disintegration of breeding

month; two all-night inspections, the colonies and beginning of
remaining inspections – 4-hours

fall migrations, swarming

beginning at sunset
September 1 –
October 31

inspections at least three times a

fall migrations, swarming

month; two all-night inspections,
the remaining inspections – 4hours beginning at sunset; in the
areas of expected migration of the
common noctule it is
recommended to conduct
additional listening in the evening
(even up to 4 hours before sunset)

November 1–15

inspections at least once a week,
each for 2 hours, beginning 30
minutes before sunset

last flights between
shelters, beginning of
hibernation

For the farm discussed in this study ( in the area of Sępopol - Różyna/Pasławki) it
is planned to conduct about 27/30 inspections per year, taking into account various
periods of bat activity (spring and fall migration, feeding, forming breeding colonies,
swarming, mating). Limiting the research in any of the above recommended periods
may result in an inadequate assessment of bat activity at the investment site.
In addition, prior to the commencement of the annual bat control cycle, the site was
subjected to a screening, carried out in the first half of September 2009, which aimed,
among other things, at locating potential bat shelters and feeding grounds, as well as
their migration routes. A buffer zone with a radius of approx. 1.5km around the borders
of the area was also defined during the site inspection.
It is also planned to control potential shelters of breeding colonies and hibernacula
of bats, which will be conducted in the second half of the summer season and in winter,
depending on weather conditions.
During the inspections, simultaneous listening and recording of bat sounds is
carried out, which are then analyzed on the basis of review of the recorded sonograms.
The analysis of sonograms allows for identification of species and determination of bat
activity indices Listening and recording of sounds is carried out on pedestrian/car
transects (passed at the speed of max. 25 - 30km/h) and at the most crucial posts (on
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average, about 10 minutes per point). The transect routes and listening post locations
were determined in such a way as to cover as many different landscape elements and
habitat types as possible and as close as possible to the planned turbines.
The inspections are conducted only "from the ground" (ground level). They last one
night, begin cyclically from different posts and continue in different directions.
Subsequent inspections shall follow at intervals of no less than one week.
Minor deviations from the above methodology are permissible but must not affect
the final results and conclusions drawn.
Equipment
The AnaBat SD1 ultrasound detector (serial number 04789), which is a broadband
("zero-crossing frequency divider") device, was used to listen to and record the sounds.
This device allows for a zero crossing analysis.
The analysis of the sonograms is performed in the compatible AnaLook software.
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Location of transects and listening posts on the map
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Explanations to the map:

- green line – buffer zone boundary
- red line – wind farm area boundary
- red points – locations of wind power plants
- yellow line – transect routes
- yellow points – locations of listening posts
Final remarks



The results of the screening allow excluding the location of the "Sępopol" Różyna/Pasławki wind farm project as an investment, which might pose a high
risk of a significant negative impact on key species listed in appendices no. 1 to
the Regulation of the Minister of Environment of 28 September 2004 on
protected species of wild animals (Journal of Laws No. 220, item 2237).
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On the basis of the recordings already made, from among the bat species listed
below, only the species of the Vespertilionidae were found – the remaining
species:

SPECIES OF WILD ANIMALS UNDER STRICT PROTECTION WITH LISTING OF
SPECIES REQUIRING ACTIVE PROTECTION*
1) APPENDIX No, 1

No.

English name

Latin name

BATS

CHIROPTERA

horseshoe bats

Rhinolophidae

293

greater horseshoe bat

294

lesser horseshoe bat
(1) (2)
vesper bats

295

pond bat (1) (2)

296

Geoffroy's bat (1) (2)
vesper bats - other

297

Rhinolopus
ferrumequinum
Rhinolopus
hipposideros
Vespertilionidae
Myotis
dasycneme
Myotis
emarginatus
Vespertilionidae

species (2)

Explanations:
*

Animal species were grouped into higher systematic units in the following way:

- the names of CLASSES are in capital letters, in bold font style,
- the names of ORDERS are in capital letters, in regular font style,
- the names of families are in small letters, in bold font style.
Latin names of species, families, orders and classes are additionally marked in
italics.
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(1) - species for which the derogations from the prohibitions set out in § 8 of the
Regulation do not apply,

(2) - animal species requiring active protection.
**

No Polish name.

However, this assessment does not give a detailed answer as to how high the risk of
negative impact is. Lack of information on the presence of key species can be a
consequence of both actual non-existence of the mentioned species in the studied
area and failure to perform annual chiropterological monitoring. Based on the data
already

obtained

from

the

screening,

a

methodology

for

pre-investment

chiropterological monitoring was designed. It was developed based on and in
accordance with the "Interim Guidelines for the Assessment of the Impact of Wind
Power Plants on Bats (for 2009)" (Kepel et al. 2008). The "Interim Guidelines..." were
in turn based on Annex 1 of Resolution 5.6 of the EUROBATS Agreement on the
Conservation of Populations of European Bats entitled "Wind Turbines and Bats:
Guidelines for the planning process and impact assessments” (Rodrigues et al. 2008).
Furthermore, even though the farm is located in the immediate vicinity of a
Natura 2000 site (PLB 280015 – Ostoja Warmińska, the so-called "Bociany
Warmińskie"), the site does not appear to be valuable for bats. The area intended for
the investment consists of fields

cultivated in large-scale technology. There are

occasional fragments of wooded areas on the boundary of the investment site,
however the architectural plans indicate that the location of the turbines is designed to
maintain a distance of at least 150-200m from the tree buffers. Similarly, the issue of
maintaining at least 500-600m distance from buildings has also been taken into
account. This is important information to the advantage of this wind power plant
complex, as the site inspection has shown that summer and winter shelters are to be
expected in the surrounding settlements, which are probably the only suitable places
in the area - due to the lack of alternative natural shelters. High bat activity is not
expected above intensively farmed areas (not diversified with tree buffers, rows of
trees, water bodies, rivers etc.), but may occur at the boundary of the tree buffers,
which is supposed to be free from turbines.
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The studied locations are analyzed both as 3 separate fields and as 1 cumulative
impact. The opinion issued is based on site inspection, interviews with residents,
discussions with the investor and the planner, but primarily based on the recordings of
bats' sounds made with the Anabat SD1 ultrasound detector (SA recordings attached
to the Opinion). This Opinion was issued to document that specialist research on
chiropterofauna resources is already being conducted in the area of the proposed
investment: "Sępopol" - Różyna/Pasławki wind power plant complex. At the same time
it is stated that the screening is continued and will be completed on the night of 14/15
September 2009.

5.2.12 Cross-border environmental impact
Taking into account the nature and location of the analyzed project, no crossborder environmental impact is expected.
It is possible, however, that the project will positively impact the environment on
a global scale when implemented. The implementation of the project will result in a
decrease in the greenhouse effect as a result of replacing fossil fuels, thus reducing
the emission of CO2 into the air.

5.2.13 Interdependence of individual factors
There is no interdependence between the analyzed elements of the environment.

5.2.14 Use of natural resources
There is no impact on this element of the environment, no natural resources are
used.

5.3 Decommissioning phase
On average, wind power plant investments are designed for 20 years plus of
operation and are then usually replaced by newer ones and further operated. They
should therefore be classified as fixed investments.
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Nevertheless, in accordance with the statutory requirement, the environmental
impact of the decommissioning phase was analyzed with regard to:



the impact on air quality



the impact on acoustic climate,



the impact on the level of vibration,



the impact on the ground surface and soil,



waste.

5.3.1 Impact on air quality
The threat to the air quality will result from the operation of construction
equipment and means of transport. Fugitive emissions will occur. Suspended dust and
falling dust will be emitted. During decommissioning there will be similar issues as
during construction, as discussed in point 5.1.1.
No adverse impact on the air quality is anticipated during in the decommissioning phase.

5.3.2 Impact on acoustic climate
Noise will be generated during the decommissioning of the investment as a
result of operation of construction and transport equipment, with sound levels of 85 –
110 dBA. It can be assumed that the scope of works will be similar as in the
construction

phase.

Therefore,

the

threat

of

excessive

noise

during

the

decommissioning phase will be comparable to the construction phase discussed in
point 5.1.2.
No threat to the acoustic climate is expected during the decommissioning phase.

5.3.3 Impact on the level of vibration
No excessive adverse vibration levels are expected during the decommissioning
phase. The vibration levels will be similar as during the construction phase, as
discussed in point 5.1.3. Workers operating impact machinery for breaking foundations
will be at risk of on-site vibration. The operators of this equipment should be equipped
with anti-vibration gloves.
No threat to the environment is expected during the decommissioning phase.
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5.3.4 Impact on the ground surface and soil
The demolition works will remove the power plant facilities and concrete from
the foundations and access roads from the land and soil surface. The land can be
restored to crop production, following reclamation.
No threat to the environment is expected during the decommissioning phase.

5.3.5 Waste
Waste will be generated during decommissioning works. Construction elements,
as waste, ferrous metals (code 16 01 17) and concrete rubble (code 17 01 01), should
be transported to appropriate landfills.
Additionally, the following waste will be generated:



used synthetic gear and lubricating engine oils – code 13 02 06 (hazardous
waste) in the amount of about 0.5 Mg per turbine,



used oil-soaked rags and clothes – code 15 02 02 (hazardous waste) in an
amount of approximately 0.1 Mg,



construction waste – code 17 01 07,



wood – code 17 02 01,



unsorted mixed municipal waste – code 20 03 01.
The waste generated will be stored in designated, secured areas and the

hazardous waste mentioned will be stored in sealed containers. Due to the complexity
of the decommissioning work, the dismantling of the structure will be carried out by a
specialist company that will also secure the transport and disposal of hazardous waste.
Before commencing the decommissioning works, it is necessary to thoroughly
analyze the issue of waste with respect to the current regulations in force for the date
of decommissioning, due to the possibility of amendments being made to the waste
legislation. Transport means will be comparable in number to the construction phase.
There will be a periodic increase in exhaust and noise emissions associated with the
operation of construction and transport equipment.
No threat to the environment is expected during the decommissioning phase.

69

6.0 ANALYSIS OF CHANGES IN LAND USE AND LANDSCAPE
The impact of operating wind power plants on the surrounding landscape results
from the visual specificity of the structures themselves, the physiography of the
investment area and the settlement structure of the region.
The visual impact of the structure depends on:



height of the power plant tower,



total height of the power plant (from the base to the highest extreme position of
the propeller tip),



spatial structure of the planned investment (single power plants or complexes),



contrast painting of the power plant,



rotor movement and number of blades,



construction illumination.

The topography influences the impact of the power plant through:



locations of individual power plant towers in the landscape,



land use,



exposure of the power plant in relation to surrounding areas.

The settlement structure of the region is shaped by the spatial distribution of human
settlements, technical infrastructure (industrial plants, mobile phone towers, power
grids), communication routes, etc.
The impact of the turbine depends mainly on its height parameters. The planned
investment envisages the use of structures with a total height of up to 150 m. Therefore,
the analyzed wind power plant facilities will constitute a strange, technical element of
the natural landscape. Due to the height it is difficult to incorporate and "mask" the
turbines in the landscape as they are towering over the tree buffers – appendix no. 5,
photos 5 and 6.
The planned location of the wind farm should not significantly reduce the
aesthetic value of the landscape. The wind power stations will be seen from traffic
routes as follows:
Różyna Precinct



from the access route to the GPZ station against the background of the P1 buildings - photo
1,



from the GPZ station against the background of the P5 buildings - photo 2,
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from the P3 point in the direction of the GPZ station - photo 3,

Śmiardowo Precinct



from the road against the buildings of the former Pasławki State Agricultural
Farm P6 - photo 4.

Therefore, there are no objects of significant landscape and architectural value in the
scenic background of the wind power plants - see photographs in appendix 5.
One of the factors that affect the perception of wind turbines is the movement of
the rotor, the number of blades and the painting of the blades. The movement of the
rotor itself can cause "fatigue" to the observer, especially from close distances.
However, it should be noted that this is a very subjective sensation and depends on
the individual person. The painting of the propellers should be matt in order to reduce
the effect of sun reflections on the rotating blades of the power plant. Polish regulations
require the tips of the blades to be painted in red and white stripes as obstacle marking
of the structure. This is an element that disturbs the harmony of the landscape.
The construction of the wind power plant will not affect the character of use of
the adjacent land. With the exception of the area for the GPZ station and the area
occupied by foundations, the remaining area can be used similarly as it has been used
so far – for agricultural development.
It should be emphasized that the issue of landscape changes associated with
the location of wind power plants is subjective, which leads to varied opinions on the
topic.
7.0 ANALYSIS AND EVALUATION OF THE OPTIONS OF THE PLANNED PROJECT
Option 0 – not undertaking the investment
Abandoning the investment will not have any direct impact on the natural
environment of the area in question, it will remain unchanged. The area of the planned
investment will continue to be used as agricultural land, as it has been used so far. Not
continuing with the project means resigning from the possibility of producing renewable
energy. No positive impact of the power plant, which contributes to reducing emissions
of pollutants into the atmosphere, including the greenhouse gas CO2, will occur.
Abandoning the construction of wind power plants runs counter to the global policy of
reducing air pollution and limiting the greenhouse effect. No steps will therefore be
taken to fulfil Poland's commitments to increase the use of energy from renewable
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sources and reduce CO2 emissions. It should be borne in mind that following the entry
into force of Directive No. 2001/77/ EC, on the promotion of electricity produced from
renewable energy sources, negotiations were carried out in the internal electricity
market in the area of energy. As a result of the negotiations, so-called indicative targets
for renewable energy development were set for each accession country. For Poland,
this target was set at 7.5% of electricity from RES, in the national balance of electricity
consumption in 2010. Currently there are talks about obliging the EU Member States
to produce 20% of energy from renewable sources by 2020, the target proposed by
the European Commission for Poland is 15%. Moreover, not undertaking the project
will result in no new jobs, both at the stage of construction and operation, and will not
bring any financial benefits, in the form of taxes, to the commune.
The abandonment of the project due to its environmental, social and economic
benefits should be treated as an unfavorable option.
Option 1 – undertaking the investment with the first option of location of the power plant
assumed by the investor
The analyzed location option does not meet the requirements of environmental
protection standards with respect to emitted noise – Map 2 appendix 4. Therefore,
steps should be taken to reduce the number of wind turbines or adjust the power plant
layout in the area.
This option should not be implemented due to the exceeding of permissible
environment noise levels in acoustically protected areas – see table 1A in chapter 5.2.2
of the report.
Option 2 – undertaking the investment with the second option of location of the power
plant assumed by the investor
The analyzed location option does meet the requirements of environmental
protection standards with respect to emitted noise – Map 3 appendix 4. When
considering the layout of the wind power plant towers, the location of the towers was
planned so as not to exceed the permissible noise levels.
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As a party to the United Nations Framework Convention on Climate Change,
Poland is obliged to reduce emissions of greenhouse gases and other gases resulting
from combustion, primarily coal. From the 19th century until today, the average global
temperature has risen by 0.7° C , and exceeding the limit by 2° C could cause
Greenland's glaciers to melt. Greenhouse gases, mainly carbon dioxide, are believed
to be the main culprit of these changes. According to WWF, as much as 37% of these
emissions come from fossil fuel energy production.
The International Energy Agency (IEA) estimates that global electricity
consumption will double by 2020. Globally, it is estimated that 20% of electricity will
be generated from renewable energy sources (WWF). Upon joining the European
Union, Poland was obliged to generate 10.4% of electricity from renewable energy
sources in the years 2010-20141. We can observe a gradual increase in the number
of both single power plants and entire wind farms in the country. However, the potential
for generating "clean" electricity is still not widely exploited.
The energy obtained from wind power plants is called an environmentally clean
form of energy. A 1 kWh of electricity generated during the operation of a wind power
plant can replace a 1kWh of energy generated by coal-fired power plants. Thus, it
eliminates the emission of pollutants associated with this process.
It can be assumed that the emission of compounds to the atmosphere during
the production of 1MWh of electricity in conventional power plants amounts to:



7.8 kg of SO2,



3.2 kg of NO2,



937 kg of CO2,



0.2 kg of CO,



1.1 kg of dust.

The data given above prove the great advantages of replacing energy from coal combustion with
energy from renewable sources. Therefore, it is advisable to strive for replacing fossil fuels with
energy sources that are less harmful to the environment.
1

Regulation of the Minister of Economy dated 3 November 2006 amending the regulation on the detailed scope of obligations for the

obtainment and presentation for remission of certificates of origin, payment of the substitute fee and purchase of electricity and heat
generated from renewable energy sources (Journal of Laws No. 205 item 1510).
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In accordance with the recommendations of, inter alia, the conventions in Montreal
(1988), Sundsvall in Sweden (1990) and in Nairobi in Kenya (1991), devoted to the
expected effects of climate change as a result of the greenhouse effect caused by
excessive emissions of CO2, it was assumed that carbon dioxide emissions should be
reduced by approximately 20% by 2005. Therefore, it is necessary to develop the use
of environmentally safe sources of energy to replace fossil fuels and wind energy
belongs to these sources. Building wind power plants brings measurable
environmental effect and is consistent with the environmental protection policy (in
particular regarding air and climate protection), as well as with the energy policy of both
Poland and the European Union.
The results of the analyses of acoustic climate for this option did not reveal any
exceeding of permissible values in the vicinity of human settlements (Noise map 3
appendix 4). The power plant will operate unmanned, with human intervention limited
only to periodic maintenance and possible repairs. The constructions will not release
any pollutants into the atmosphere. The selected option of the project is optimally
located in space and situated in agricultural crop areas.
The above data allow to conclude that the option 2 of the investment selected
for implementation is beneficial for the environment and taking into account the energy
security of Poland additionally proves the advisability of its execution.

8.0 DESCRIPTION OF POTENTIALLY SIGNIFICANT IMPACTS OF THE
PLANNED PROJECT ON THE ENVIRONMENT

8.1 Resulting from the existence of the project
The project under analysis is a pro-ecological investment, which generates
electricity from renewable sources of energy without emission of pollutants into the
environment. As mentioned before, wind power plants impact the environment mainly
through noise emissions. They directly affect the areas surrounding their locations. The
acoustic effect decreases with distance.
The planned project being the subject of the report together with other facilities
causing emission may have a cumulative impact. There are no major industrial plants
in the Sępopol commune. However, in case of planned construction of other wind
farms, the cumulative impact of the new wind farms and the wind farm in question will
be minor, due to their location at a certain distance from each other. In case of
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expansion of existing farms or building new wind power plants in the immediate vicinity
of the existing ones, an acoustic analysis taking into account the cumulative level of
noise emissions should be carried out in the future. The farms will be separated by
strips of arable land, communal and field roads with rows of trees and forest
complexes, which will reduce the possibility of cumulative impact.
On a time scale, the planned wind farm project will have positive temporary,
permanent, short-, medium- and long-term ecological impact on the environment.
Any potential threats to the environment are outlined in the table below :
No.

Type of Impact

1

2

1.
2.

Positive
Negative

3.

Direct

4.

Indirect

5.

Short-term

6.

Long-term

7.
8.

Reversible
Irreversible
(cumulative)
Volume
Periodic

9.
10.

Construction period

Operation period

3
None
Transformation of part of the land
surface, emission of dust and other
pollutants into the atmosphere and
sound emission
Emission of dust and other
pollutants into the
atmosphere, sound emission
Impact of means of transport and
construction machinery
Sound and pollutant emissions into
the atmosphere
Transformation of part of the land
surface
Air pollution
None

4
Generation of clean energy
Sound emission, radiation

None
Emissions into atmosphere and
noise from machinery and
equipment

Sound emission, radiation
Sound emission

Sound emission, radiation

None
None
Sound emission, radiation
None
None

8.2 Resulting from the use of natural resources
No non-renewable natural resources will be used as a result of this investment.

8.3 Resulting from pollution
No air, ground or groundwater or surface water pollution will occur as a result of the
implementation of this investment and its operation.
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9. 0 DESCRIPTION OF THE MEASURES ENVISAGED TO PREVENT, REDUCE
OR COMPENSATE FOR ADVERSE IMPACTS
In order to minimize the impact of wind power plants on the natural environment
in the phase of implementation and operation of the investment, measures will be
applied to limit and minimize these phenomena.
Implementation phase:



construction works will be carried out between 6:00 a.m. and 10:00 p.m. in
order to limit the temporary increase of noise generated by the operating
construction machinery and the transport of construction materials,



the construction of the power plant will be carried out with ready-to-use
elements assembled together at the assembly yard,



during construction and installation works the stripped soil must be properly
stockpiled in a designated area for reuse to restore the original condition
upon completion of construction,



disposal of the resulting construction waste to designated disposal sites or
to an operating landfill,



after completion of the construction and assembly works the area around
the tower should be restored to its original condition.

Operation phase:



the power plant tower is located at a distance of not less than 400 m from
residential buildings, in order to meet the conditions resulting from the
acceptable noise standards,



the tower construction uses tubular structure, which has less impact on birds
than lattice structure,



to eliminate light reflections, the tower and rotor blades will be painted in a
light pastel matte color,



no advertising should be placed on the tower and nacelle, the logo of the
power plant manufacturer or energy producer harmonizing with the color of
the tower and nacelle itself is acceptable, obstruction lighting will be used in
the tower,



in case of a possible wind turbine tower failure or collapse, the
investor is obliged to repair any damage caused to the
environment.
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Decommissioning phase:



the works should be carried out outside the night time between 6 a.m. and
10 p.m. in order to eliminate the noise associated with the operation of
construction machinery and means of transport,



any waste must be transported to a designated disposal site or an operating
landfill.

10.0 COMPARISON OF THE PROPOSED TECHNOLOGICAL SOLUTIONS WITH
OTHER AVAILABLE SOLUTIONS USED IN DOMESTIC AND FOREIGN
PRACTICE
The investor will ensure correct technological and technical solutions at the
stage of developing technical designs. The ENERCON E-82 2000 kW wind power
plants planned for use meet the requirements for this type of investment, both in
domestic and world practice.
11.0 THE AREA OF LIMITED USE
The analyzed project of constructing a wind farm in an agricultural area will not
cause any changes in the use of this land and of the adjacent areas of agricultural
character; these areas will continue to be used for agricultural purposes. The analyzed
investment does not require the establishment of a limited use area. However, the
construction of the wind farm must be considered in future spatial planning. The ranges
and levels of noise emissions of the wind farm must be taken into account, with regard
to the permissible levels in force at the date of implementation of the spatial
development plans being prepared. The scope of restrictions for location of newly
created acoustically protected areas should take into account the permissible noise
levels in force as of the date of implementation and possible changes to the spatial
development plans.
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12.0 PRESENTATION OF ISSUES IN A GRAPHICAL FORM
The analyzed issues of the environmental impact of the investment in terms of
acoustic climate are presented graphically on noise maps - appendix 4.

13.0 ANALYSIS OF POTENTIAL SOCIAL CONFLICTS RELATED TO THE
PLANNED PROJECT
The construction, and, in particular, operation of the wind farm may give rise to
conflicts of social nature. This study demonstrates that there are no significant adverse
impacts of the investment on particular components of the natural environment.
Concerns about the deterioration of landscape values may result from subjective
feelings of individual residents of the surrounding areas. Any protests may be rather
emotional, which is understandable due to different attitudes of people towards wind
power plants.
Given:



the lack of impact on the buildings in the surrounding settlements, such as
kindergartens, schools and hospitals,



the use of modern technical and ecological solutions preventing and limiting
the impact on the environment,



the lack of significant impact on environment, including acoustic climate,
electromagnetic field emissions,



the increased energy demand of consumers and the development of the region's
infrastructure,



the positive impact of the investment on the economic situation of the
commune and thus its residents, few such initiatives can be expected in the
future.
In order to eliminate any possible conflicts it is necessary to carry out

educational activities by meeting with interested parties in order to present the
assessment of risks and measures taken to eliminate them. During the public
consultations it is important to present the economic benefits and environmental
advantages of the investment for the commune, and therefore for the local community,
resulting from the operation of the wind turbines.
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14.0 METHODICAL ASSUMPTIONS, PROBLEMS, ISSUES THAT MUST BE
FURTHER INVESTIGATED OR MONITORED

14.1

Proposals for monitoring during the construction phase
Due to the substantial cost of the investment, the annual pre-investment

chiropterological monitoring in the area planned for the wind farm must be conducted
using objective methods that exclude human error and allow for further verification of
the collected data by another expert. It is necessary to use devices, which enable
automatic registration of the birds and bats flying over the area. The recorded data
should be reviewed by experienced naturalists.
The following should be inspected during the construction phase:



the course of construction and assembly works,



amount of noise emissions.

14.2

Proposals for monitoring during the operation phase
Due to formal reasons (a Natura 2000 area), the scope of the annual

ornithological monitoring has to be set at a level higher than usually, which is provided
for in the recommended methodology of monitoring, and the results have to be
presented to the relevant environmental protection authorities.
The acoustic power levels quoted by the manufacturer always have a certain
accuracy specified in the technical data – most often this accuracy is ± 2 dBA, in a few
cases ± 1 dBA.
Following the implementation of the project it is recommended to conduct
control measurements of noise immission at the observation points P1n to P7n and
P1s to P7s for the Różyna and Sępopol precincts, under various wind conditions.

14.3 Proposals for monitoring during the decommissioning phase
During this phase, the investment area should be restored to its original condition,
prior to the start of construction. The following should be inspected during the
decommissioning phase:



the course of construction and assembly works,



amount of noise emissions.

79

15.0 FINAL CONCLUSIONS
The subject of the report is an investment concerning the construction of
a wind power plant complex, roads and assembly yards, power and telecommunication
connections, GPZ station, under the "Sępopol Wind Farm" investment task. The farm
is located in Warmińsko-Mazurskie voivodeship, Bartoszyce county, Sępopol
commune. The wind farm, with a total capacity of 60 MW, will consist of 30 wind power
plants with the GPZ (Główny Punkt Zasilający – transformer station), located in
Sępopol commune, on the following plots:



in Różyna precinct, plots: 217/2 , 256/3 , 337/4,



in Śmiardowo precinct, plots: 254, 27/10, 30/37,

1. On the basis of the conducted analyses it is expected that there will be no threats
in the form of noise emission and electromagnetic radiation to the nearest protected
areas, provided that the implemented option is option 2 described in the table below
and illustrated in Map 3 – appendix 4.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Power
plant
symbol
EW1 to EW11
EW12 and EW14
EW15
EW16, EW17, EW19
and EW23 to
EW26
EW30 to EW33

Acoustic
power level
LWA (dB)
104.0
104.0
104.0
104.0

EW34 to EW36
and EW52
GPZ

104.0

104.0

85.0

Lot no.
(location)
217/2 (11 pcs.) Różyna Precinct
256/3 (3pcs.) Różyna Precinct
337/4 (1 pc.) Różyna Precinct
254 (7 pcs.) Śmiardowo
precinct
27/10 (4 pcs.) Śmiardowo
precinct
30/37 (4 pcs.) Śmiardowo
precinct
217/2 (1 pc.) Różyna Precinct

2. Minimization of the impact of the analyzed investment on landscape values will
occur through:



the use of a single type of power plant and the same height of the tower, which
will not cause differentiation of the internal structure of the entire farm and will
reduce the impact on the landscape,



not placing advertisements on power plant structures,



all wind turbine structures will be painted the same matte gray color, not
contrasting with the surroundings,



it is permitted to place the manufacturer's name and power plant symbol on the
turbine nacelle,
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3. Wind turbines should be illuminated for warning purposes for all flying objects.
4. In case of natural losses in the course of construction, assembly and transport
works, the investor is obliged to compensate the natural environment.

5. At the design stage it should be checked if there are no local archaeological sites
in the vicinity of wind turbines, because then the project requires arrangements
with the Voivodeship Monument Conservator, and conducting earthworks requires
archaeological supervision.

6. Cases of construction during the growing season should be avoided, and in case
of crop destruction, the investor is obliged to compensate the affected party.

7. The analysis of threats for avifauna and Natura 2000 protected areas performed by
Prof. Przemysław Busse, chap. 5.2.11 has shown as follows:



The presented results of monitoring indicate that the discussed farm is
characterized by average avifauna values in general.



In the area covered by the analysis, bird collision rates, estimated considering
local conditions, are at average level. The farm at this location will not pose a
significant collision hazard to birds. Both fields received an average (Spurgle)
or good (Różyny) qualification.



The farm does not pose a threat to the species which the Natura 2000 Ostoja
Warmińska region was designed for, as well as to other protection areas in the
distant surroundings.



No cumulative impact or barrier effect issues are anticipated.

8. The analysis of the impact of the farm on bats, chap. 5.2.11 has shown as follows:


The results of the screening allow the exclusion of the location of the "Sępopol"
– Różyna/Pasławki wind farm project as an investment, where the risk of a
significant negative impact on key species listed in appendix no. 1 to the
Regulation of the Minister of Environment of 28 September 2004 on the species
of wild animals under protection (Journal of Laws No. 220, item 2237).
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Based on the recordings already made, only the species of bats from the vesper
group (Vespertilionidae) were found.

9. At the stage of execution of executive designs and during implementation of the
project, all recommendations and comments contained in this report should be
complied with.

16.0 SUPPORTING MATERIALS USED TO PREPARE THE REPORT
This report was prepared using the following materials:
1) Arrangements with the investor during the preparation of the report.

2) Site inspection.
3) Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku,
Instrukcja 338/96, ITB – Warsaw 1996.

4) Letter from the Commune Office about the areas surrounding the Power Plant site.
5) Site map with the location of the power plant at a scale of 1 : 5000 and 1:
10000, provided by the investor.

6) Topographic maps of the location of the site areas provided by the investor.
7) Regulation of the Minister of Environment dated June 14, 2007 on permissible
noise levels in the environment, Journal of Laws No. 120, item 826.

8) General Specification 660 kW Variable Slip Wind Turbines, Item no.:
943111.R2.

9) Ingenieurbüro für akustik BUSCH GmbH – Summary of an acoustical report,
Westensee, Dec. 30. 1998.

10) Ingielewicz R., Zagubień A. “Problemy hałasu środowiskowego związane z
pracą siłowni wiatrowych” International Scientific and Technical Conference on
Wind Power Plants, Kołobrzeg, May 2000.

11) Ingielewicz R., Zagubień A. “Hałas elektrowni wiatrowych a ochrona środowiska”,
Environmental Protection Conference, Wrocław 2004.

12) Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych
na nietoperze (na rok 2009). Kepel A. and co-authors.

13) Projekt wytycznych w sprawie przyrodniczych analiz przed realizacyjnych i
monitoringu farm wiatrowych realizowanych w ramach procedury oceny
oddziaływania na środowisko.
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14) Guidelines for consideration of bats in wind farm projects (EUROBATS).
Rodrigues L. and co-authors.

15) Best Practice Guides for Wind Energy Development. The British Wind Energy
Association.

16) Nietoperze Polski. Ciechanowski M., Sachanowicz K..
17)Nietoperze. Volume 1 Issue 1. Szkudlarek R. and coauthors.
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