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1.  WPROWADZENIE - PROCEDURA  POST�POWANIA  FORMALNEGO   
 
1.1 Wprowadzenie 
 
Niniejsza Prognoza oddzia�ywania na �rodowisko odnosi si� do skutków wp�ywu na �rodowi-
sko ustale! projektu zmiany Studium uwarunkowa! i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Przero�l. Zmiana ta polega przede wszystkim na mo"liwo�ci dalszego 
rozwoju na terenie gminy urz#dze! wytwarzaj#cych energi� z odnawialnych $róde� energii -  
energetyka wiatrowa. Tym samym projekt zmiany Studium wyznacza tereny, na których do-
puszcza si� realizacj� przedsi�wzi�% zwi#zanych z wykorzystaniem lokalnych, odnawialnych 
zasobów naturalnych si�y wiatru, do produkcji czystej energii, a tak"e ustala zasady zago-
spodarowania na tych terenach. Projektowany dokument obejmuje grunty miejscowo�ci: 
Kruszki, Paw�ówka Stara, Morgi, &mieciuchówka. 
 
Obszar obj�ty zmian# studium uwarunkowa! i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przedstawiono na ogólnym za�#czniku graficznym nr 1.1-1, natomiast szczegó�owe granice 
obszaru obj�tego zmian# Studium pokazano na za�#czniku graficznym nr 2.2-1, stanowi#-
cym jednocze�nie wydruk cz��ci graficznej projektu zmiany Studium � mapa: Uwarunkowa-
nia i kierunki ochrony �rodowiska naturalnego i kulturowego. Tekst projektu zmiany Studium 
znajduje si� na za�#czonej do niniejszej prognozy p�ycie CD. 
 
Prognoza oddzia�ywania na �rodowisko jest instrumentem s�u"#cym temu, aby powstaj#cy 
dokument by� w jak najwi�kszym stopniu zgodny z zasadami trwa�ego i zrównowa"onego 
rozwoju. Prognoza sporz#dzona dla zmiany Studium uwarunkowa! i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy powinna w szczególno�ci przeanalizowa% i stwierdzi%: 
 

· w jakim stopniu w ustaleniach studium zosta�y uwzgl�dnione zasady zrównowa"o-
nego rozwoju, 

· w jakim stopniu i w jaki sposób warunki realizacji ustale! studium mog# oddzia�ywa% 
na �rodowisko, 

· czy zapewniona zosta�a we w�a�ciwy sposób ochrona �rodowiska, w tym przyrodni-
czego, kulturowego i warunków "ycia cz�owieka, oraz 

· czy rozwi#zania s�u"ce zabezpieczaniu przed powstawaniem konfliktów i zagro"e! 
spe�ni# swoj# rol�.  

 
Prognoza jest przygotowywana równolegle do projektu zmiany Studium uwarunkowa! i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego, dlatego te" zawarte w niej wskazania oraz uwagi 
zostan# (s#) uwzgl�dnione przy opracowywaniu ko!cowej wersji Studium.  
 
 
1.2 Podstawa formalno-prawna opracowania prognozy 
 
Studium uwarunkowa! i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przero�l zosta-
�o uchwalone na podstawie uchwa�y nr XV/96/2000 Rady Gminy Przero�l z dnia 21 lipca 
2000r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwa�# Rady Gminy Przero�l Nr VII/36/07 Rady 
Gminy Przero�l z dnia 10 sierpnia 2007r., a tak"e uchwa�# Rady Gminy Przero�l Nr 
VIII/50/11 z dnia 22 lipca 2011r. o przyst#pieniu do zmiany Studium.  
 
Niniejsza prognoza oddzia�ywania na �rodowisko sporz#dzona jest dla kolejnej, tj. trzeciej, 
zmiany Studium uwarunkowa! i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prze-
ro�l - zgodnie z podj�t# uchwa�# Nr IX/58/11 Rady Gminy Przero�l z dnia 31 sierpnia 2011r. 
w sprawie przyst#pienia do sporz#dzania trzeciej zmiany studium uwarunkowa! i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przero�l oraz jej zmian# przyj�t# uchwa�#  
Nr XIII/93/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.  
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Obj"ta prognoz# oddzia$ywania na %rodowisko zmiana Studium uwarunkowa& i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przero%l, wynika w szczególno%ci z mo'liwo%ci 
dalszego rozwoju energetyki wiatrowej (elektrowni wiatrowych wraz z towarzysz#c# infra-
struktur# techniczn#) w granicach gminy.  

 
Obowi#zek przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia$ywania na %rodowisko projektu 
zmiany Studium uwarunkowa& i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 
46 ustawy z dnia 3 pa(dziernika 2008r. o udost"pnianiu informacji o %rodowisku i jego 
ochronie, udziale spo$ecze&stwa w ochronie %rodowiska oraz o ocenach oddzia$ywania na 
%rodowisko [Dz.U. nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227 z pó(niejszymi zmianami].  
W my%l art. 46 oraz art. 50 wymienionej ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny od-
dzia$ywania na %rodowisko jest wymagane zarówno w przypadku realizacji nowego doku-
mentu, jak i w przypadku wprowadzania zmian do dokumentu ju' przyj"tego. W ramach po-
st"powania dotycz#cego strategicznej oceny oddzia$ywania na %rodowisko sporz#dza si", 
zgodnie z art.51, ust.1 wymienionej ustawy, prognoz" oddzia$ywania na %rodowisko. 
 
 
1.3 Zakres prognozy 
 
Prognoza niniejsza wykonana zosta$a zgodnie z zakresem okre%lonym w art.51 ust.2  ustawy 
z dnia 3 pa(dziernika 2008r. o udost"pnianiu informacji o %rodowisku i jego ochronie, udziale 
spo$ecze&stwa w ochronie %rodowiska oraz o ocenach oddzia$ywania na %rodowisko [Dz.U. 
nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227].  

 
Zgodnie zatem z powy'szym, w prognozie niniejszej w szczególno%ci: 

    
· zawarto informacje o tre%ci i g$ównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powi#-

zaniach z innymi dokumentami [art.51, ust.2, pkt 1, lit.a)], 
 

· zawarto informacje o metodach zastosowanych przy sporz#dzaniu prognozy [art.51, ust.2, 
pkt 1, lit.b)], 

 

· zawarto propozycje dotycz#ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustale& 
projektowanego dokumentu oraz cz"stotliwo%ci jej przeprowadzania [art.51, ust.2, pkt 1, 
lit.c)], 

 

· zawarto informacje o mo'liwym transgranicznym oddzia$ywaniu na %rodowisko [art.51, 
ust.2, pkt 1, lit.d)], 

 

· sporz#dzono streszczenie w niespecjalistycznym j"zyku nietechnicznym [art.51, ust.2, pkt 
1, lit.e)], 

 

· przeanalizowano i oceniono istniej#cy stan %rodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu [art.51, ust.2, pkt 2, lit.a)], 

 

· przeanalizowano i oceniono stan %rodowiska na obszarach obj"tych przewidywanym zna-
cz#cym oddzia$ywaniem [art.51, ust.2, pkt 2, lit.b)], 

 

· przeanalizowano i oceniono istniej#ce problemy ochrony %rodowiska istotne z punktu wi-
dzenia projektowanego dokumentu, w szczególno%ci dotycz#ce obszarów podlegaj#cych 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [art.51, ust.2, 
pkt 2, lit.c)], 

 

· przeanalizowano i oceniono cele ochrony %rodowiska ustanowione na szczeblu mi"dzyna-
rodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumen-
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tu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy "rodowiska zosta#y uwzgl$dnione pod-
czas opracowywania tego dokumentu [art.51, ust.2, pkt 2, lit.d)], 

 

· przeanalizowano i oceniono przewidywane znacz%ce oddzia#ywania, w tym oddzia#ywania 
bezpo"rednie, po"rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, "rednioterminowe i d#u-
goterminowe, sta#e i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralno"& tego obszaru, a tak'e na "rodowisko, z uwzgl$d-
nieniem zale'no"ci mi$dzy elementami "rodowiska i mi$dzy oddzia#ywaniami na te ele-
menty [art.51, ust.2, pkt 2, lit.e)], 

 

· przedstawiono rozwi%zania maj%ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj$ 
przyrodnicz% negatywnych oddzia#ywa( na "rodowisko, mog%cych by& rezultatem realizacji 
ustale( projektowanego dokumentu, w szczególno"ci na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralno"& tego obszaru [art.51, ust.2, pkt 3, lit.a)], 

 

· przedstawiono i oceniono mo'liwo"& rozwi%za( alternatywnych do rozwi%za( zawartych w 
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 
oceny prowadz%cej do tego wyboru lub wyja"niono brak rozwi%za( alternatywnych, w tym 
tak'e wskazano napotkane trudno"ci wynikaj%ce z niedostatków techniki lub luk we wspó#-
czesnej wiedzy [art.51, ust.2, pkt 3, lit.b)]. 

 
W niniejszej prognozie oddzia#ywania na "rodowisko uwzgl$dniono wymogi zawarte  
w art.52, ust.1 i 2 wymienionej wy'ej ustawy, tj.: 
 

· prognoz$ opracowano stosownie do stanu wspó#czesnej wiedzy i metod 
oceny oraz dostosowano do zawarto"ci i stopnia szczegó#owo"ci projekto-
wanego dokumentu oraz etapu przyj$cia tego dokumentu w procesie opra-
cowywania projektów dokumentów powi%zanych z tym dokumentem,  

 
· w prognozie uwzgl$dniono informacje zawarte w prognozach oddzia#ywania 

na "rodowisko sporz%dzonych dla innych, przyj$tych ju' dokumentów, po-
wi%zanych z projektowanym dokumentem. 

 
 
1.4 Informacje o metodach zastosowanych przy sporz�dzaniu prognozy 
 
Prognoza oddzia#ywania na "rodowisko zosta#a sporz%dzona w celu identyfikacji i �wst$pnej� 
oceny wp#ywu projektowanych rozwi%za( przestrzennych na "rodowisko przyrodnicze i wa-
runki 'ycia ludzi. Tre"& prognozy sk#ada si$ generalnie z trzech cz$"ci: 
 

· Pierwsza cz$"& - omawia rozwi%zania planistyczne przyj$te w projektowanym doku-
mencie oraz jego powi%zania z innymi dokumentami planistycznymi ró'nego szcze-
bla. 

 
· Druga cz$"& - okre"la istniej%cy stan "rodowiska, z uwzgl$dnieniem szczególnych dla 

projektowanego dokumentu uwarunkowa( fizjograficznych, w tym sytuacji konflikto-
wych / problemowych. 

 
· Trzecia cz$"& � to zasadnicza cz$"& prognozy, ustala potencjalne oddzia#ywanie )za-

równo korzystne jak i niekorzystne* na "rodowisko projektowanego zagospodarowa-
nia terenu oraz okre"la mo'liwo"ci #agodzenia )eliminowania, minimalizowania, b%d+ 
kompensacji) ujemnego wp#ywu.  

  
Prognoza niniejsza wykonana zosta#a w oparciu o publikowane dane literaturowe i uzyskane 
materia#y archiwalne charakteryzuj%ce "rodowisko terenu obj$tego zmian% studium, oraz 
terów otaczaj%cych, a tak'e materia#y i dokumentacje opisuj%ce i oceniaj%ce oddzia#ywania 
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mog�ce by# wynikiem proponowanych kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Szczegó�owy wykaz materia�ów w tym wzgl�dzie przedstawiono w rozdziale 12.  
W szczególno&ci wykorzystano informacje zawarte w Opracowaniu ekofizjograficznym do 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przero�l na 
potrzeby planowanego zespo!u elektrowni wiatrowych [ECOPLAN, Opole, 2012]. 
Niezale�nie od analizy materia�ów archiwalnych przeprowadzono wizj� lokaln� i przegl�dowe 
kartowanie terenu w pierwszej po�owie 2012 roku, w celu rozpoznania sposobu u�ytkowania 
i zagospodarowania terenu obj�tego prognoz� i terenów s�siednich oraz okre&lenie najistot-
niejszych zagro�e", jakie na przedmiotowym terenie lub w jego otoczeniu wyst�puj� obecnie 
oraz mog� wyst�pi# w zwi�zku z realizacj� projektowanego dokumentu. Wizja lokalna zosta-
�a skonfrontowana równie� z istniej�cymi materia�ami archiwalnymi i planistycznymi oraz 
literatur� dotycz�c� rozpatrywanego obszaru. 
 
Szczegó�owe za�o�enia metodyczne cz�!ci prognostycznej oddzia�ywania na poszczególne 
elementy !rodowiska zosta�y wykonane przy uwzgl�dnieniu: 

 
· Obecnego stanu !rodowiska i zachodz�cych w nim zmian, okre!lonych na podstawie 

prac terenowych i analizy materia�ów archiwalnych dotycz�cych terenu obj�tego pro-
gnoz� � rozdz. 12, 

· Konfrontacji obecnego stanu i walorów !rodowiska z przewidywanym zagospodaro-
waniem wynikaj�cym z projektowanego dokumentu, w celu identyfikacji oddzia�ywa", 
ich rodzajów i zasi�gu, 

· Wska$ników prognozy, stanowi�cych elementy odniesienia dla okre!lenia mo�liwego 
oddzia�ywania i okre!lenia stopnia (si�y) tego oddzia�ywania (wska$niki prognoz zo-
sta�y przedstawione w rozdzia�ach obejmuj�cych prognozy na poszczególne elemen-
ty !rodowiska: rozdz.6.1 � 6.10), 

· Wyników bada", ocen i prognoz wykonanych ju� dla terenu obj�tego projektowanym 
dokumentem (lub terenów s�siednich) i przewidywanych w jego obr�bie dzia�alno!ci,  

· Wyników bada", ocen i prognoz wykonanych dla innych terenów i dokumentów, ale 
obejmuj�cych to�same rodzaje przeznaczenia terenu, jakie wynikaj� z projektowane-
go dokumentu.  

 
Syntez� prognozy przedstawia macierz kontrolna potencjalnego oddzia�ywania (tabela  
6.11-1), uwzgl�dniaj�ca: 

 
· Potencjalne skutki oddzia�ywa" na poszczególnych etapach wdra�ania przedsi�wzi�-

cia (etap budowy, etap funkcjonowania). Wyró�niono g�ówne kierunki oddzia�ywa": 
oddzia�ywania pozytywne (korzystne), oddzia�ywania negatywne, a tak�e brak wp�y-
wu lub oddzia�ywania pomijalne. Wyró�niono równie� przypadki szczególne, tj.: za-
gro�enie mo�liwe, lecz niepewne lub niemo�liwe do okre!lenia ze wzgl�du na brak 
szczegó�owych danych, a tak�e  oddzia�ywania zró�nicowane (obejmuj� mo�liwo!# 
pojawienia si� oddzia�ywa" pozytywnych i negatywnych, o ró�nej wielko!ci i czasie 
trwania). W kierunkach oddzia�ywa" wyodr�bniono wp�ywy o ró�nej sile, tj.: du�e, 
!rednie, ma�e (s�abe). 

· Rodzaje oddzia�ywa" (bezpo!rednie, po!rednie, wtórne) w odniesieniu do poszcze-
gólnych elementów !rodowiska obj�tych prognoz� oraz czas trwania tych oddzia�y-
wa" (chwilowe, krótko-, !rednio-, d�ugookresowe, trwa�e).  

 
Na podstawie powy�szych oceniono ostateczny wp�yw na !rodowisko, wynikaj�cy z realizacji 
przewidywanej zmiany studium, jako podsumowanie tekstowe rozdzia�u 6.11.  
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1.5  Napotkane trudno�ci wynikaj�ce z niedostatków techniki lub luk we wspó�cze-
snej wiedzy 

 
Rol" prognozy oddzia#ywania na $rodowisko jest ocena, czy w przyj%tych rozwi"zaniach pla-
nistycznych, wynikaj"cych z projektu rozpatrywanego dokumentu, zosta#o zabezpieczone we 
w#a$ciwy sposób i w odpowiednim stopniu $rodowisko przyrodnicze, $rodowisko kulturowe 
oraz $rodowisko &ycia cz#owieka.  

 
Podczas opracowywania prognozy zachowano staranno$' oraz standardy pracy eksperckiej, 
w celu unikni%cia niepewno$ci przy formu#owaniu odpowiedzi na postawione pytania. Nie-
mniej nie jest mo&liwe ca#kowite unikni%cie niepewno$ci zwi"zanych z ewentualnymi trudno-
$ciami czy lukami wspó#czesnej wiedzy. Wynika to z faktu, i& projektowany dokument, jakim 
jest projekt zmiany studium, przedstawia kierunki zagospodarowania przestrzennego, nie 
okre$laj"c jednoznacznych, szczegó#owych lokalizacji ewentualnych elektrowni wiatrowych, 
jak i ich typów, które b%d" mog#y by' instalowane w obr%bie terenów, na których dopuszcza 
si% lokalizacj% elektrowni wiatrowych. Dopiero ostateczna liczba, gabaryty czy te& moc elek-
trowni wiatrowych, mog" przes"dza' o faktycznym zagro&eniu ze strony tego rodzaju inwe-
stycji.  

 
Trudno$ci" przy opracowywaniu prognozy by# brak wystarczaj"cych danych o stanie przyro-
dy o&ywionej na obszarze zmiany planu, co dotyczy kontrowersyjnych z punktu widzenia 
farm wiatrowych grup zwierz"t, jakimi s" ptaki i nietoperze. Na obecnym etapie dost%pne s" 
jedynie wyniki wst%pnego monitoringu, albowiem pe#ny, roczny monitoring awifaunistyczny 
oraz hiropterologiczny, jest obecnie prowadzony. Dopiero po zako(czeniu monitoringu przy-
rodniczego mo&liwe b%dzie optymalne oszacowanie ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na faun%, co mo&e by' mo&liwe dopiero na etapie sporz"dzania projektu planu miejscowego 
oraz ewentualnego pó)niejszego raportu o oddzia#ywaniu na $rodowisko. 
 
Prognozowanie wp#ywu na wizualne walory krajobrazu zawsze obarczone jest pewn" su-
biektywno$ci", zwi"zan" z osobistymi preferencjami estetyki oceniaj"cego. Ponadto od-
mienny mo&e by' odbiór walorów krajobrazowych przez poszczególnych ludzi. Podczas gdy 
cz%$' osób mo&e postrzega' elektrownie wiatrowe jako negatywne konstrukcje, dla cz%$ci 
ludzi mog" to by' atrakcyjne wizualnie obiekty. 
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2.  INFORMACJA O ZAWARTO�CI ORAZ G�ÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANE-
GO  DOKUMENTU  

 
2.1 G!ówne cele projektowanego dokumentu 
 
G"ówny cel zmiany studium wynika z wniosków, jakie wp"yn#"y do Urz#du Gminy Przero$l, 
dotycz%cych przede wszystkim mo&liwo$ci lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzy-
sz%c% infrastruktur% i urz%dzeniami technicznymi. 
 
Celem przeprowadzenia zmiany studium jest tym samym wyznaczenie terenów mo&liwej 
realizacji elektrowni wiatrowych oraz zasad zagospodarowania na tych terenach, z uwzgl#d-
nieniem ogranicze' dla planowanego przeznaczenia, maj%cych w szczególno$ci na wzgl#-
dzie minimaln% ingerencj# w $rodowisko.  
 
Jako dodatkowy cel rozwoju gminy w Studium wskazano:  
 

· wzmocnienie ekonomiczne gminy poprzez stworzenie warunków do realizacji przed-
si#wzi#( zwi%zanych z wykorzystaniem lokalnych, odnawialnych zasobów naturalnych 
si"y wiatru, do produkcji czystej energii, 

 
a jako dodatkowy cel zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano: 
 

· Wykorzystanie lokalnych, odnawialnych zasobów naturalnych si"y wiatru, do produkcji 
czystej energii, celem zapewnienia bazy ekonomicznej dla realizacji innych celów 
okre$lonych w Studium, w tym, celów ogólnospo"ecznych.     

 
 
2.2 Obszar obj"ty opracowaniem 
 
Zakres przestrzenny obszaru obj#tego zmian% Studium uwarunkowa' i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego obejmuje wschodni fragment gminy Przero$l obj#ty zmian%, 
dotycz%cy terenów miejscowo$ci: Kruszki, Paw"ówka Stara, Morgi, !mieciuchówka � patrz: 
za"%cznik graficzny nr  2.1-1. 
 
 
2.3  Charakterystyka projektowanego dokumentu 
 
Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przero$l sk"a-
da si# z cz#$ci tekstowej oraz cz#$ci graficznej. Na cz#$( graficzn% sk"adaj% si#: rysunek 
studium okre$laj%cy uwarunkowania i kierunki ochrony $rodowiska naturalnego i kulturowego 
w skali 1:25 000, rysunek okre$laj%cy polityk# przestrzenn% gminy w skali 1:25 000. Na 
cz#$( tekstow% sk"adaj% si#: synteza uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego [za"%cznik nr 1 do uchwa"y Rady Gminy] oraz polityka przestrzenna gminy [za-
"%cznik nr 2 do uchwa"y Rady Gminy]. 
 
Cz#$( Studium stanowi%ca syntez# uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego obejmuje nast#puj%ce g"ówne zagadnienia:  
 

· Wst#p )tu mi#dzy innymi: cel i zadania Studium* 
· Uwarunkowania przyrodnicze � synteza 

· Uwarunkowania gospodarcze i spo"eczne 

· Transport 

· Infrastruktura techniczna 

· Dziedzictwo kulturowe 
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· Kierunki rozwoju 

· Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

· Uwarunkowania wynikaj�ce z zada� s�u��cych realizacji ponadlokalnych celów pu-
blicznych 

 
Cz!"# Studium stanowi�ca polityk! przestrzenn� gminy obejmuje � patrz: za��cznik graficz-
ny nr  2.3-1. 
 

· Podstawy polityki przestrzennej � gdzie przedstawiono uwarunkowania, cele i kierunki 
zagospodarowania przestrzennego. 

· Polityk! w zakresie gospodarki przestrzennej � gdzie wykazano obszary i obiekty obj!-
te, lub wskazane do obj!cia ochron�, lokalne zagro�enia "rodowiska, poszczególne 
przeznaczenia terenów i kierunki rozwoju, a tak�e zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia z nimi zwi�zane, jak i obszary inwestycji celu publicznego. 

· Uzasadnienie przyj!tych w Studium rozwi�za�. 

· Syntez! ustale� Studium. 
 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego dotycz� stref, obszarów i terenów o zró�nico-
wanych uwarunkowaniach rozwoju i mo�liwym zagospodarowaniu, wyodr!bnionych na pod-
stawie uwarunkowa� rozwoju gminy. Wyodr!bniono w Studium nast!puj�ce strefy funkcjo-
nalne polityki przestrzennej - oznaczone odpowiednimi symbolami na rysunku 2a w Studium: 
 
A.  Wie" gminna Przero"l � Gminne centrum administracji, informacji i us�ug oraz miesz-

kalnictwa 
B.  Strefa o funkcji zagospodarowania turystycznego brzegów jezior 
C.  Strefa o funkcji centrum agroturystycznego zwi�zanego ze stref� Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego   
D.     Strefa o funkcji us�ugowo turystycznej 
E.      Strefa o funkcji turystycznej 
F.      Tereny rolnicze  
 
Obszar obj!ty zmian� Studium znajduje sie w granicach strefy funkcjonalnej F, a w ma�ym 
stopniu równie� strefy C.  
 
Zmiany w tek"cie projektu Studium zosta�y wprowadzone kursyw� w kolorze br�zowym,  
a zakres tych zmian obejmuje poni�sze kwestie [szczegó�owe zapisy zawiera tekst projektu 
zmiany Studium, zamieszczony na p�ycie CD do��czonej do niniejszej prognozy]: 
 

· Uzupe�nienie podstawy formalno-prawnej sporz�dzenia Studium o informacj!, i� jest to 
trzecia zmiana dotycz�ca fragmentu Studium [zgodnie z podj!t� uchwa�� Nr IX/58/11 
Rady Gminy Przero"l z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dza-
nia trzeciej zmiany studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Przero"l oraz jej zmiany przyj!tej uchwa�� Nr XIII/93/12 z dnia 23 kwietnia 
2011r.]. 
 

· Uaktualnienie ogólnych danych dotycz�cych gminy, równie� uwarunkowa� gospodar-
czych i spo�ecznych, zgodnie ze stanem na 2012 rok. 
 

· Uzupe�nienie danych dotycz�cych chronionych zasobów kulturowych w gminie. 
 

· Dodanie nowych uwarunkowa� zagospodarowania przestrzennego, zwi�zanych z ko-
rzystnymi warunkami produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem si�y wiatru. 
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· W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w kierunkach rozwoju 
infrastruktury elektroenergetycznej, dodano zapisy o wyznaczeniu terenów, na których 
dopuszcza si" realizacj" przedsi"wzi"# zwi$zanych z wykorzystaniem lokalnych, od-
nawialnych zasobów naturalnych si%y wiatru, do produkcji czystej energii, 
 

· W polityce w zakresie gospodarki przestrzennej (w dziale elektroenergetyka) uzupe%-
niono zapisy dotycz$ce dostosowania systemu elektroenergetycznego do potrzeb 
obecnych i wynikaj$cych z rozwoju województwa - planowana budowa linii wysokiego 
napi"cia 110 kV Suwa%ki � Wi&ajny. Przedstawiono równie& sposób odbioru energii 
elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe.  
 

W Studium (rozdzia%: Obszary, dla których sporz$dzenie planów miejscowych jest obowi$z-
kowe ze wzgl"du na istniej$ce uwarunkowania) znajduje si" zapis mówi$cy, i& wyznaczenie 
obszarów, w których dopuszcza si" lokalizacj" turbin wiatrowych wraz z ich strefami ochron-
nymi nale&y poprzedzi# wykonaniem wst"pnych prognoz oddzia%ywania akustycznego, w 
celu zapewnienia odpowiednich standardów jako'ci 'rodowiska w zakresie klimatu aku-
stycznego na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjno-
wypoczynkowej, us%ug o'wiaty i szkolnictwa, opieki spo%ecznej i innych chronionych na pod-
stawie przepisów szczególnych. W ramach takiej analiz nale&y uwzgl"dni# oddzia%ywanie 
skumulowane istniej$cych i projektowanych zespo%ów oraz pojedynczych turbin wiatrowych. 
 
Wskazano równie& w Studium, &e podstaw" do ustalania szczegó%owej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych pod wzgl"dem uwarunkowa) przyrodniczych i ochrony 'rodowiska stanowi opra-
cowanie ekofizjograficzne, poprzedzaj$ce sporz$dzenie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.  
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3. POWI�ZANIA DOKUMENTU PROJEKTOWANEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI 
ORAZ PORÓWNANIE CELÓW, USTALONYCH W PROJEKTOWANYM DOKU-
MENCIE Z CELAMI PRZYJ!TYMI W MI!DZYNARODOWYCH,  WSPÓLNOTO-
WYCH I KRAJOWYCH DOKUMENTACH "RODOWISKOWYCH 

 
3.1 Powi#zania dokumentu projektowanego z innymi dokumentami   
 
Na mocy obowi�zuj�cej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy okre�la polityk� prze-
strzenn� gminy i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, uwzgl�dniaj�c zasady 
okre�lone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii i planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. 
 
Zgodnie z powy!szym, zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Przero�l, jest powi�zana i powinna uwzgl�dnia" zapisy oraz rekomendacje 
przede wszystkim dokumentów powy!szych, a tak!e innych dokumentów o znaczeniu regio-
nalnym oraz gminnym, w celu uzyskania pe#nej zgodno�ci z dokumentami publicznymi oraz 
stosownymi aktami prawnymi. Zatem projektowany dokument jest powi�zany z nast�puj�-
cymi dokumentami strategicznymi: 
 

· Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, 

· Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, 

· Strategia rozwoju województwa podlaskiego,  

· Strategia rozwoju kraju 

· Strategia rozwoju powiatu suwalskiego 

· Polityka ekologiczna pa�stwa 

· Program Dzia#a� Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie $rodowiska, 

· Program ochrony �rodowiska gminy Przero�l. 
 
Opracowania powy!sze zawieraj� wytyczne i ustalenia, o których mowa w dokumentach 
sporz�dzonych na szczeblu wspólnotowym i mi�dzynarodowym. Cech� charakterystyczn� 
tych dokumentów jest bowiem ustawowa hierarchiczno�" ich ustale� i zapisów. Stopie� 
zgodno�ci zmiany studium z powy!szymi dokumentami przedstawiono w rozdziale 3.2.  
 
Z uwagi na usytuowanie obszaru zmiany oraz przewidywany zakres zmian Studium, zwi�za-
nych z rozwojem energetyki wiatrowej, wyst�puje jednoznaczne powi�zanie, czy te! raczej 
konieczno�" zgodno�ci Studium, z nast�puj�cymi dokumentami: 
 

· Plan Ochrony dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

· Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych P#uc Polski 
· Plany zada� ochronnych obszarów Natura 2000: SOO Ostoja Suwalska oraz SOO Je-

leniewo. 
 
Podczas sporz�dzania niniejszej prognozy uwzgl�dniono równie! informacje zawarte w Pro-
gnozie oddzia#ywania na �rodowisko projektu zmiany studium uwarunkowa� i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Przero�l, zatwierdzonego uchwa#� Rady Gminy 
Przero�l Nr XIV/96/2000 z dnia 21 lipca 2000 r., ze zmianami przyj�tymi uchwal� Nr 
VII/36/07 Rady Gminy Przero�l z dnia 10 sierpnia 2007 r.� [praca zbiorowa, Przero�l, maj, 
2012]. 
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Plan Ochrony dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego na okres od 01.12.2003r. do 
30.11.2023r. - Za��cznik nr 1 do rozporz�dzenia nr 25/03 z dnia 06.11.03 Wojewody 
Podlaskiego 
 
Zgodnie z Planem Ochrony, obejmuj�cym m.in. ustalenia do miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, na terenie Parku obowi�zuje zakaz lokalizacji elektrowni 
wiatrowych: lokalizacja elektrowni wiatrowych poza obszarem Parku, jako konstrukcji znie-
kszta�caj�cych historycznie ukszta�towany krajobraz Parku. 
 
Studium odnosi si� do rozpatrywanego dokumentu, wskazuj�c, i": cele ochrony, zakazy go-
spodarowania na obszarach Parku oraz opis przebiegu granic zosta#y okre$lone w rozporz�-
dzeniu Nr 4/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2006r.w sprawie Suwalskiego Par-
ku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 221, poz.2157). Natomiast zasady ochrony 
warto$ci przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych gospoda-
rowania na terenach Parku zosta#y ustalone rozporz�dzeniem Nr 25/03 Wojewody Podla-
skiego z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 117, poz.2162). 
 
Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych P�uc Polski  
 
W opracowaniu przedstawiono szereg warunków i zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych 
odnosz�cych si� do obszarowych form ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i obiektów 
zabytkowych. Dokument jakim jest Studium nie odnosi si� bezpo$rednio do rozpatrywanego 
opracowania. Natomiast zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych 
P#uc Polski s� uwzgl�dniane w dokumentach powi�zanych: opracowanie ekofizjograficzne, 
niniejsza prognoza oddzia#ywania na $rodowisko, a tak"e powinny by% uwzgl�dniane na eta-
pie sporz�dzania planu miejscowego oraz pó&niejszej procedury oceny oddzia#ywania na 
$rodowisko.  
 
Plany zada! ochronnych obszarów Natura 2000: projektowany SOO Ostoja Suwalska 
oraz projektowany SOO Jeleniewo. 
 
W Studium wskazano, "e obszary Natura 2000 nie posiadaj� jeszcze planów zada' ochron-
nych i planów ochrony. Nale"y mie% jednak na uwadze wskazania wynikaj�ce z obecnie 
trwaj�cych prac nad planami zada' ochronnych. 
 
Plany zada' ochronnych (projekty planów) projektowanego SOO Ostoja Suwalska oraz pro-
jektowanego SOO Jeleniewo wskazuj� jednoznacznie, i": !adne przedsi"wzi"cia, inwestycje 
lub zmiany sposobu u!ytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich bezpo-
#rednim s�siedztwie nie mog� wp�ywa$ negatywnie na powierzchni", liczebno#$ ani stan 
siedlisk przyrodniczych i gatunków b"d�cych przedmiotem ochrony. 
 
Zgodno"# z ustaw� o ochronie przyrody 
 
Przeanalizowano zgodno$% projektu planu z zapisami ustawy o ochronie przyrody, zw#asz-
cza w zakresie krajobrazu, elementów zieleni i wyst�powania form ochrony przyrody.  
W przypadku wyst�powania na terenie obj�tym projektem planu obiektów i elementów przy-
rodniczych obj�tych ochron� lub wskazanych do zachowania ze wzgl�du na walory szcze-
gólne, przedstawiono ich charakterystyk� [rozdzia# 4] oraz wskazano jako obiekty/zasoby 
problemowe [rozdzia# 5.2]. W stosunku do tych obiektów w szczególno$ci odniesiono si� na 
etapie prognozy,  
 
Sporz�dzaj�c prognoz� przeanalizowano zgodno$% zmiany Studium z zapisami ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 
1220, z pó&niejszymi zmianami], zw#aszcza w zakresie krajobrazu, elementów zieleni i wy-
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st�powania form ochrony przyrody. W przypadku wyst�powania na terenie obj�tym prognoz!  
obiektów i elementów przyrodniczych obj�tych ochron! lub wskazanych do zachowania ze 
wzgl�du na walory szczególne, przedstawiono ich charakterystyk� [rozdzia" 4] oraz wskaza-
no jako obiekty/zasoby problemowe [rozdzia" 5.2]. W stosunku do tych obiektów w szczegól-
no#ci odniesiono si� na etapie prognozy, równie$ w celu wskazania ewentualnych rozwi!za% 
eliminuj!cych i minimalizuj!cych mo$liwe oddzia"ywanie. 
 
 
3.2 Cele ochrony �rodowiska ustanowione na szczeblu mi�dzynarodowym, wspólno-

towym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz 
sposoby, w jakich te cele i inne problemy ochrony �rodowiska zosta!y uwzgl�d-
nione podczas opracowywania dokumentu 

 
Przeanalizowano dokumenty istotne z punktu widzenia projektu zmiany Studium uwa-
runkowa% i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przero#l, o których mowa w 
rozdziale 3.1, aby wykaza& stopie% zgodno#ci projektowanego dokumentu z celami ochrony 
#rodowiska oraz zadaniami okre#lonymi w tych dokumentach ró$nego szczebla. 
 
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najwa$niejszym krajowym 
dokumentem strategicznym dotycz!cym planowania przestrzennego. W perspektywie naj-
bli$szych dwudziestu lat b�dzie stanowi"a podstaw� dla krajowej polityki przestrzennej oraz 
okre#li ramy dla polityk posiadaj!cych wp"yw terytorialny. 
 
Celem strategicznym polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest efektywne wyko-
rzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zró$nicowanych potencja"ów rozwojowych dla 
osi!gania celów rozwojowych kraju � wzrostu, konkurencyjno#ci, zatrudnienia i spójno#ci w 
horyzoncie d"ugookresowym. Natomiast cele cz!stkowe obejmuj!: 
a Podwy$szenie konkurencyjno#ci g"ównych o#rodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyja-
j!cemu spójno#ci. 

b Poprawa spójno#ci wewn�trznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej i 
dyfuzji rozwoju oraz wykorzystanie potencja"u wewn�trznego wszystkich terytoriów. 

c Poprawa dost�pno#ci terytorialnej kraju w ró$nych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

d Kszta"towanie struktur przestrzennych wspieraj!cych osi!gni�cie i utrzymanie wysokiej 
jako#ci #rodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

e Zwi�kszenie odporno#ci struktury przestrzennej kraju na zagro$enia naturalne i utraty 
bezpiecze%stwa energetycznego oraz kszta"towanie struktur przestrzennych wspiera-
j!cych zdolno#ci obronne pa%stwa.  

f Przywrócenie i utrwalenie "adu przestrzennego. 
 
Z punktu widzenia zmiany Studium gminy Przero#l, dokument ten spe"nia w pewnym ograni-
czonym zakresie, wynikaj!cym z lokalnego charakteru dokumentu (zmiana dotyczy fragmen-
tu obszaru gminy), za"o$enia powy$szych celów polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju w punktach: d, e, f. Podstawowe jednak powi!zanie zmiany studium z Koncepcj! prze-
strzennego zagospodarowania kraju wynika z celu �e� gdzie jednym z kierunków dzia"a% jest: 
Przeciwdzia�anie zagro�eniu utraty bezpiecze�stwa energetycznego i odpowiednie reago-
wanie na to zagro�enie. Wymieniony kierunek dzia"a% obejmuje poni$sze rozwi!zania, po-
wi!zane z projektowanym dokumentem: 
 

· ograniczanie emisji CO2 do poziomu uzgodnionego w ramach Unii Europejskiej po-
przez m.in. wspieranie dzia"a% inwestycyjnych w ró$nych skalach przestrzennych (od 
elektrowni systemowych o zerowym lub niskim poziomie emisji CO2 po obiekty przy-
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domowe); przystosowanie sieci elektroenergetycznych do odbioru energii ze �róde� 
rozproszonych wykorzystuj�cych odnawialne �ród�a energii (przej!cie nadwy"ek mocy 
z tych �róde�, w tym z planowanych l�dowych i morskich farm wiatrowych, b!dzie wy-
maga# budowy kilkuset kilometrów nowych linii przesy�owych wraz z infrastruktur� to-
warzysz�c�), 

· zwi!kszenie wykorzystania odnawialnych �róde� energii poprzez budow! nowych mo-
cy, które b!d� ogranicza�y straty zwi�zane z przesy�em energii oraz zwi!ksza�y bez-
piecze$stwo energetyczne na poziomach: krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

 
Zgodnie z Koncepcj� (...) jednym z elementów wsparcia dla dywersyfikacji �róde� energii 
maj�cym tak"e pozytywne skutki dla zmniejszania emisji CO2 jest zwi!kszanie wytwarzania 
energii ze �róde� odnawialnych. W warunkach polskich do tego typu �róde� o najwi!kszym 
potencjale ekonomicznym nale"y zaliczy# energi! wiatru, wykorzystanie biomasy i biogazu 
oraz energi! geotermaln�. 
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przedstawia (Rysunek 35. Kie-
runki dzia�a$ na rzecz zapewnienia bezpiecze$stwa energetycznego) strefy rozwoju energe-
tyki odnawialnej na terenie kraju, co przedstawiono w niniejszej prognozie na za��czniku gra-
ficznym nr 3.2-1. Obszar obj!ty zmian� Studium znajduje si! w strefie rozwoju rozproszonej 
energetyki odnawialnej � wiatrowej. 
 
Strategia rozwoju kraju 
 
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest dokumentem strategicznym okre%laj�cym cele i prio-
rytety polityki rozwoju w perspektywie najbli"szych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój 
zapewni#. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrz!dnym, wieloletnim dokumentem strategicznym 
rozwoju spo�eczno-gospodarczego kraju, stanowi�cym punkt odniesienia zarówno dla innych 
strategii i programów rz�dowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorz�du teryto-
rialnego. Strategia Rozwoju Kraju nie jest dokumentem wymaganym przez Komisj! Europej-
sk�. Celem Strategii jest podniesienie poziomu i jako%ci "ycia mieszka$ców Polski: poszcze-
gólnych obywateli i rodzin. 
 
Projekt zmiany Studium wpisuje si!, czy te" jest zgodny, z jednym z priorytetów strategicz-
nych rozwoju przestrzennego kraju, zawartych w Strategii rozwoju kraju 2007 � 2015, mia-
nowicie: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spo�ecznej, gdzie w dziele: Infrastruktura 
energetyki, wskazano, i": post!powa" b!d# prace rozwojowe i inwestycyjne w zakresie 
energetyki odnawialnej jako alternatywnego $ród�a zasilania gospodarki. Nast#pi wzrost 
udzia�u produkcji energii pierwotnej z odnawialnych $róde� energii (z uwzgl!dnieniem uwa-
runkowa� &rodowiskowych, w szczególno&ci przy wielkoobszarowych uprawach ro&lin ener-
getycznych czy du�ych farmach wiatrowych). 
 
Polityka ekologiczna pa�stwa 
 
Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez okre%lenie celów i priorytetów 
ekologicznych wskazuje kierunek dzia�a$ koniecznych dla zapewnienia w�a%ciwej ochrony 
%rodowisku naturalnemu. Spo%ród celów %redniookresowych do 2016r. Polityki ekologicznej 
pa$stwa, projektowany dokument obj!ty niniejsz� prognoz� koresponduje z poni"szymi. 
 
W cz!%ci Polityki ekologicznej dotycz�cej jako%ci powietrza jako cel %redniookresowy do 
2016r. wskazano, "e najwa"niejszym zadaniem b!dzie d�"enie do spe�nienia przez RP zo-
bowi�za$ wynikaj�cych z Traktatu Akcesyjnego oraz z dyrektyw unijnych.  
 
Rozwój energetyki odnawialnej wynikaj�cej ze zmiany Studium jest kierunkiem zmierzaj�cym 
do spe�nienia zobowi�zania wynikaj�cego z art.4 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/28/ WE z 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze �róde� 
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odnawialnych zmieniaj�cej i w nast�pstwie uchylaj�cej dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE do zapewnienia odpowiedniego udzia!u energii odnawialnej w ca!kowitym zu"y-
ciu energii do roku 2020, w przypadku Polski - 15%. 
 
Program Dzia�a� Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie !rodowiska 
 
Jednym z celów Programu jest: podkre#lenie znaczenia zmiany klimatu jako wyj�tkowego 
wyzwania na nast�pne 10 lat i dalsze oraz przyczynienie si� do d!ugoterminowego zadania 
ustabilizowania st�"enia gazu cieplarnianego w powietrzu na poziomie, który zapobieg!aby 
gro$nemu antropogenicznemu zmieszaniu si� z systemem klimatycznym. Tak wi�c progra-
mem kierowa% b�dzie d!ugoterminowe zadanie utrzymania maksymalnego wzrostu tempera-
tury globalnej o 2 °C powy"ej poziomów preindustrialnych i st�"enia CO2 poni"ej 550 ppm. 
W d!u"szym okresie b�dzie to prawdopodobnie wymaga% globalnego zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych o 70 & w porównaniu do poziomu z 1990 r. tak, jak zosta!o to okre#lo-
ne przez Mi�dzyrz�dowy Zespó! ds. Zmian Klimatu (IPCC). 
 
W zakresie przeciwdzia!ania zmianie klimatu jako jedno z dzia!a' priorytetowych wskazano:  
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym. Dzia!anie to powinno 
byc realizowane poprzez m. in.: zach�canie do stosowania odnawialnych �róde� energii, 
��cznie z wykorzystaniem bod�ców, tak�e na poziomie lokalnym, w celu osi�gni�cia wska�-
nika 12 % ca�kowitego wykorzystania energii do 2010 r. 
 
Nale"y zatem stwierdzi%, "e projektowany dokument jakim jest zmiana Studium, wpisuje si� 
w powy"sze dzia!anie, zmierzaj�ce do przeciwdzia!ania zmianie klimatu.  
 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego 
 
Wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego zawiera zapis mówi�cy o wykorzysta-
niu predyspozycji województwa do rozwoju energetyki odnawialnej. Szczególne predyspozy-
cje maj� mi�dzy innymi gminy w pó!nocnej cz�#ci województwa. Obszar pó!nocny obejmuje 
powiaty: augustowski, sejne'ski, suwalski i suwalski grodzki. Na obszarze pó!nocnym jedn� 
z g!ównych szans o"ywienia gospodarczego jest mo"liwo#% rozwoju energetyki wiatrowej w 
pó!nocnych gminach. 
 
Zatem zwi�zany ze zmian� Studium rozwój energetyki wiatrowej w gminie jest zbie"ny ze 
wskazaniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego. 
 
Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku 
 
W strategii wojewódzkiej, w priorytecie I � infrastruktura techniczna, jako Dzia!anie 4 - Roz-
wój systemów energetycznych, wskazano mi�dzy innymi na: tworzenie warunków do wyko-
rzystania istniej�cych na obszarze województwa �róde� energii odnawialnej. Zmiana Studium 
uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przero#l tworzy takie 
warunki.  
 
Strategia rozwoju powiatu suwalskiego do 2015 roku 
 
W Strategii, jako jedn� z mocnych stron decyduj�cych o rozwoju powiatu, wskazuje si� ko-
rzystne warunki dla rozwoju odnawialnych $róde! energii. Cel operacyjny 1.2 - Racjonalne 
wykorzystanie potencja!u przyrodniczego i kulturowego, jako jedno z dzia!a' osi�gni�cia tego 
celu wskazuje: Wspieranie i promocja dzia�a! zmierzaj�cych do wykorzystywania odnawial-
nych �róde� energii, w które to dzia!anie wpisuje sie planowana zmiana Studium.  
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Program ochrony �rodowiska gminy Przero�l 
 
Program ochrony �rodowiska wskazuje jako szanse rozwoju fakt, i� gmina jest korzystnie 
po�o�ona pod wzgl�dem mo�liwo�ci rozwoju energetyki wiatrowej. W�ród dzia�a� oraz celów 
szczegó�owych programu, brak jest jednak odniesie� do lokalizowania na terenie gminy elek-
trowni wiatrowych. 
 
 
Podsumowanie: 
W projekcie zmiany Studium uwzgl�dniono cele, priorytety oraz wskazania i zalecenia do-
kumentów planistycznych ró�nej rangi, poprzez zarówno zamieszczenie stosownych zapi-
sów jak i poprzez sam charakter planowanej zmiany, obejmuj!cy promowanie i rozwój ener-
getyki odnawialnej (elektrownie wiatrowe). Uzyskano w ten sposób wysok! zgodno�" z do-
kumentami planistycznymi ró�nego szczebla, co pozwala wnioskowa", �e zwi!zane z nimi 
cele b�d! osi!gane równie� przez ustalenia funkcjonalne wynikaj!ce z projektu zmiany Stu-
dium gminy Przero�l.  
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4. ISTNIEJ�CY STAN  RODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

 
4.1 Charakterystyka i ocena istniej!cego" stanu" elementów" #rodowiska" i" ich"

wzajemnych"powi!za$ 
 
4.1.1 Po"o&enie i rze$ba terenu 
 
· Po�o�enie administracyjne oraz po�o�enie wed�ug podzia�u fizyczno-geograficznego 
 
Teren zmiany studium obejmuje wschodni! cz"#$ gminy Przero#l w obr"bie gruntów miej-
scowo#ci Kruszki, Morgi, %mieciuchówka oraz Paw�ówka Stara. Gmina po�o�ona jest w pó�-
nocnej cz"#ci województwa podlaskiego. Teren prognozy s!siaduje od strony wschodniej  
z gmin! Jeleniewo.  
 
Zgodnie z podzia�em fizyczno-geograficznym wg J. Kondrackiego i W. Walczaka teren po�o-
�ony jest w obr"bie: prowincji Ni� Wschodnioba�tycko-Bia�oruski, podprowincji Pojezierza 
Wschodnioba�tyckie, makroregionu Pojezierze Litewskie, w zachodniej cz"#ci mezoregionu 
Pojezierze Wschodniosuwalskie. Na kierunku po�udniowym obszar Pojezierza przechodzi w 
mezoregion Równina Augustowska.  
 
Pojezierze Wschodniosuwalskie � jest regionem o du�ym urozmaiceniu topograficznym 
zwi!zanym z rze&b! m�odoglacjaln!, reprezentowan! przez szereg form polodowcowych 
(wa�y moren, sandry, kemy, g�"bokie doliny i rynny oraz inne). Region odznacza si" znacz-
nym wzniesieniem nad poziom morza, a tak�e g�"bokim rynnami polodowcowymi - m.in. je-
zioro Ha'cza - najg�"bsze na ni�u europejskim. 
 
· Charakterystyka rze&by terenu 

 
Na obecne ukszta�towanie terenu podstawowy wp�yw mia�o zlodowacenie pó�nocnopolskie 
(ba�tyckie), reprezentowane przez osady trzech faz: leszczy'skiej, pozna'sko-dobrzy'skiej 
oraz pomorskiej. Jednak�e najwi"ksze znaczenie dla obszaru opracowania mia� l!dolód fazy 
pomorskiej, który pokry� ca�y obszar, a formy lodowcowe i wodnolodowcowe z okresu recesji 
tego l!dolodu ukszta�towa�y ostatecznie krajobraz. Tym samym krajobraz ma charakter m�o-
doglacjalny. 
Ukszta�towanie terenu jest do#$ zmienne, ogólnie jednak powierzchnia terenu obni�a si" w 
kierunku wschodnim, tj. ku dolinie Czarnej Ha'czy. Na obszarze wyodr"bni$ mo�na szereg 
podstawowych form geomorfologicznych ró�nej genezy:  
 
Wysoczyzna morenowa pagórkowata � obejmuje ca�! zachodni! cz"#$ miejscowo#ci Krusz-
ki i Morgi oraz wi"ksz! cz"#$ wsi Stara Paw�ówka. Wysoczyzna jest do#$ zró�nicowana pod 
wzgl"dem ukszta�towania, odznaczaj!c si" wyst"powaniem 10 � 15m, zaokr!glonych wznie-
sie', pomi"dzy którymi wyst"puje system obni�e' dolinnych i zag�"bie', g�ównie wytopi-
skowych.  Wysoczyzna obejmuje generalnie tereny od 210.0 � 220.0 do 240.0 - 250.0m 
npm.  
 
Wzgórza morenowe (moreny czo�owe) � typowe wzniesienia moreny czo�owej stanowi! pa-
smo na gruntach wsi Kruszki, po wschodniej stronie naturalnego obni�enia dolinnego, w któ-
rego osi przebiega koryto rowu szczegó�owego A, zwanego przez lokaln! ludno#$ �Rucawi-
zna�. S! to ma�e wzniesienia � do 8.0m wysoko#ci, co mo�e #wiadczy$ o krótkim postoju 
czo�a lodowca w tym rejonie.  
 
Równina sandrowa � rozci!ga si" mi"dzy wysoczyzn! morenow! a dolin! Czarnej Ha'czy 
na wschodzie, zajmuj!c wschodnie cz"#ci w obr"bie Kruszki i Morgi. Powierzchnia osadów 
wodnolodowcowych po�o�ona jest #rednio 210 � 230.0m npm.  
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Ozy � Wyst"puj# w postaci d$ugich w#skich i stromych wa$ów w dolinie Czarnej Ha%czy i jej 
bocznego dop$ywu, stanowi#cego dolin" rynnow#. Wysoko&' ozów dochodzi do 10m.  
 
Rynny subglacjalne (doliny rynnowe) � Jak stwierdzono powy(ej dolina o charakterze rynno-
wym o stromych, wysokich zboczach dochodzacych do 20m, oraz o w#skim, nieregularnym 
dnie, obejmuje jedynie fragment doliny Czarnej Ha%czy i jej dop$ywu na gruntach wsi Krusz-
ki.  
 
Doliny wód roztopowych � Oprócz powy(szych fragmentów obni(e% dolinnych, pozosta$e 
wi"ksze doliny w obszarze zmiany studium stanowi# doliny wód roztopowych, co wynika z 
ich g$"bokiego wci"cia w powierzchni" wysoczyzny morenowej lub sandru oraz do&' szero-
kiego dna doliny w porównaniu do doliny rynnowej. Strome zbocza dolin dochodz# do 10-
15m wysoko&ci. 
 
Niecki i zag$"bienia wytopiskowe )po martwym lodzie* � ró(nej wielko&ci i g$"boko&ci zag$"-
bienia wyst"puj# g$ównie jako obni(enia &ródmorenowe, gdzie zwykle maj# charakter wilgot-
ny lub podmok$y, w mniejszym stopniu zajmuj# tereny w obr"bie równiny sandrowej. Najcz"-
&ciej maj# posta' zaokr#glonej misy o g$"boko&ci &rednio 2 � 5m.  
 
Dna dolin obni(e% dolinnych � wyró(niono wspólnie dna dolin wód roztopowych i dolin ryn-
nowych. Wprawdzie ich pierwotna geneza zwi#zana jest z pochodzeniem wodnolodowco-
wym )wy($obienie przez wody sp$ywaj#ce z lodowca lub p$yn#ce pod nim*, jednak(e w pó+-
niejszym okresie dna dolin zosta$y cz"&ciowo przekszta$cone przez pó+niejsze procesy flu-
wialne, równie( torfowiskowe i denudacyjne. Najni(ej w terenie po$o(one jest dno doliny 
Czarnej Ha%czy, mianowicie 184.0 � 185.0m npm we wschodniej cz"&ci wsi Morgi. Obni(e-
nie dolinne strugi z rejonu  Malesiowizny )wschodnia cz"&' wsi Kruszki* stanowi dolin" wi-
sz#c#, po$o(on# nad dolin# Czarnej Ha%czy i oddzielon# od niej skarp# o wysoko&ci 5 � 6m.  
 
Dolinki denudacyjne (w tym suche, nieckowate) � dolinki denudacyjne stanowi# system od-
p$ywu powierzchniowego wód roztopowych i opadowych w kierunku dolin g$ównych. W ob-
r"bie wysoczyzny morenowej s# p$ytkie, natomiast w obr"bie równiny sandrowej cz"&' z 
nich jest do&' g$"boko wci"ta w powierzchni" terenu.  
 
Równiny torfowe � W wi"kszych obni(eniach terenu o charakterze bezodp$ywowym lub o 
utrudnionym odp$ywie wody, wykszta$ci$y si" równiny torfowe. Geomorfologicznie s# ma$o 
zró(nicowane, zwykle p$askie, o deniwelacjach nie przekraczaj#cych 1 � 2m. Podstawowe 
znaczenie dla wykszta$cenia si" rozpatrywanej formy terenu ma oprócz warunków wodnych, 
równie( ro&linno&' torfotwórcza. 
 
· Cenne formy rze+by terenu 
 
Ozy w dolinach rynnowych, stanowi# rzadkie formy rze+by polodowcowej. Zgodnie z Planem 
Ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego, planowane jest obj"cie w jego granicach (i w 
granicach opracowania* doliny Czarnej Ha%czy wraz z wisz#c# dolin# �Gaciska� oraz z ozem 
turtulsko-bachanowskim, ochron# w formie rezerwatu przyrody. 
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4.1.2 Budowa geologiczna  
 
UTWORY PODCZWARTORZ�DOWE  
 
Pod!o"e geologiczne stanowi# utwory triasu, jury, kredy oraz paleogenu, na których zalegaj# 
mi#"sze osady czwartorz$dowe (grubo%& %rednio 150 � 250m), zarówno plejstoce'skie jak i 
holoce'skie. Rozpoznane osady plejstoce'skie zalicza si$ do trzech zlodowace': po!udnio-
wopolskiego, %rodkowopolskiego, pó!nocnopolskiego. 
 
PLEJSTOCEN 
 
Osady zlodowacenia po!udniowopolskiego: 
W osadach zlodowacenia po!udniowopolskiego wyró"niaj# sie dwa poziomy glacjalne w po-
staci glin zwa!owych oraz przedzielaj#ce je utwory zastoiskowe, odpowiadaj#ce okresowi 
interfazowemu. Reprezentuj# je i!y i mu!ki ze szcz#tkami ro%lin oraz piaski zastoiskowe.  
 
Osady zlodowacenia %rodkowopolskiego: 
Reprezentowane s# przez osady zastoiskowe, wodnolodowcowe i glacjalne trzech stadia!ów:  
� maksymalnego: i!y, mu!ki i piaski zastoiskowe z wk!adkami "wirów i glin zboczowych; 

piaski i "wiry wodnolodowcowe; glina zwa!owa, 
� mazowiecko-podlaskiego: piaski, piaski ze "wirami i "wiry wodnolodowcowe; mu!ki i 

piaski zastoiskowe, 
� pó!nocnomazowieckiego i mazowiecko-podlaskiego: glina zwa!owa, br#zowo-szara lub 

szara, zwi$z!a, poprzedzielana warstwami i wk!adkami piasków ró"noziarnistych,  
� Osady interglacja!u emskiego � s# to generalnie: torfy, mu!ki i piaski jeziorne o ma!ej 

mi#"szo%ci.  
 
Osady zlodowacenia pó!nocnopolskiego: 
Zlodowacenie pó!nocnopolskie reprezentowane jest przez utwory trzech faz stadia!u g!ówne-
go: leszczy'skiej, pozna'sko-dobrzy'skiej i pomorskiej, oraz osady schy!ku plejstocenu.  
� Faza leszczy'ska: piaski i piaski ze "wirami wodnolodowcowe, przedzielone lokalnie 

piaskami i mu!kami zastoiskowymi; piaski i piaski ze "wirami wodnolodowcowe; i!y 
mu!ki i piaski zastoiskowe, 

� Faza pozna'sko-dobrzy'ska: i!y i mu!ki zastoiskowe; glina zwa!owa szara lub br#zowo-
szara, torfy i gytie (interfaza mazurska). 

� Faza pomorska: l#dolód fazy pomorskiej pokry! ca!y obszar Pojezierza Suwalskiego. 
Utwory z okresu recesji tego l#dolodu ukszta!towa!y ostatecznie krajobraz obszaru. 
Osady z nim zwi#zane s# bardzo zró"nicowane i lokalnie zmienne: i!y, mu!ki i piaski 
zastoiskowe, miejscami w morenach z wyci%ni$cia; piaski i piaski ze "wirami oraz "wiry 
wodnolodowcowe (sandrowe); gliny zwa!owe pochodzenia lodowcowego oraz piaski i 
"wiry moren czo!owych i moren martwego lodu.  

 
Osady plejstoce'skie fazy pomorskiej wyst$puj# bezpo%rednio na powierzchni terenu w rejo-
nie obj$tym prognoz#.  
 
Wschodni# cz$%& obszaru, do doliny Czarnej Ha'czy, pokrywa znacznej mi#"szo%ci (przy-
najmniej 15 � 20m) pokrywa piasków i "wirów sandrowych, na nich zalegaj# osady moreno-
we akumulacji lodowcowej w postaci glin zwa!owych moreny dennej, pokrywaj#cych zachod-
ni# cz$%& gruntów wsi Kruszki i Morgi oraz prawie ca!y obszar wsi Stara Paw!ówka. Osady te 
s# do%& zmienne litologicznie, zbudowane z naprzemiennych i przewarstwiaj#cych si$ glin i 
piasków. Mi#"szo%& ich jest zmienna, zwi#zana g!ównie z wysoko%ci# wzniesie' moreno-
wych (10-15m). W dolinie Czarnej Ha'czy wyst$puj# ok. 10m mi#"szo%ci piaski i "wiry 
wzniesie' stanowi#cych ozy, a wi$c osady akumulacji wodnolodowcowej.  
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HOLOCEN 
 
Osady holoce"skie zajmuj# do$% znaczny obszar. W wykszta&conych dnach dolin rzecznych 
wyst'puj# piaski i namu&y. Osady te wype&niaj# równie( dna licznych zag&'bie" bezodp&ywo-
wych )g&ównie wytopiskowe*. 
W zag&'bieniach bezodp&ywowych i wytopiskowych wysoczyzny morenowej oraz w obni(e-
niach dolinnych osadzi&y si' osady pochodzenia organicznego, g&ównie torfy i namu&y orga-
niczne, miejscowo na i&ach zastoiskowych. Obni(enia wype&nione osadami organicznymi 
stanowi# znacz#cy sk&adnik lokalnego krajobrazu.   
M&ode, ró(nej g&'boko$ci dolinki, zwykle o nieckowatym kszta&cie, wype&nione s# w dnach 
ma&ej mi#(szo$ci osadami deluwialnymi. Tego rodzaju osady miejscowo akumuluj# si' rów-
nie( u podnó(y wysokich i stromych zboczy.  
 
 
4.1.3 Warunki wodne 
 
· Wody powierzchniowe 
 
Uk&ad g&ównych cieków wodnych obrazuje generalny kierunek odp&ywu wód roztopowych  
z lodowca. Generalny przep&yw rzek nast'puje bowiem w kierunku po&udniowo-wschodnim. 
G&ównym ciekiem obszaru jest rzeka Czarna Ha"cza, która wyznacza fragment granicy 
wschodniej obszaru zmiany studium. Ca&y obszar opracowania znajduje si' w zlewni tej rze-
ki.  
 
Czarna Ha"cza - jest g&ównym dop&ywem Niemna. Bierze swój pocz#tek na wysoczy+nie z 
Jeziora Jegliniszki, przep&ywa przez jeziora Ha"cza i Wigry, odwadnia tak(e cz'$% sandru 
suwalsko-augustowskiego. Od Bachanowa do Turtula rzeka zachowuje si' jak górski potok, 
wcina si' w pod&o(e w#sk#, g&'bok# dolin# o 20 - 30-metrowych zboczach, ma równie( bar-
dzo du(y spadek hydrauliczny. Koryto rzeki jest na tym odcinku do$% kr'te i meandruj#ce.  
 
Rów szczegó&owy A, zwany te( przez miejscow# ludno$% �Rucawizna� � przebiega g&ównie 
po&udniow# cz'$ci# obszaru prognozy, na kierunku zgodnym z przebiegiem Czarnej Ha"czy, 
a wi'c po&udniowo-wschodnim. Jest to ma&y ciek, wyp&ywaj#cy z torfowiska na wschód od 
Kruszek, drenuj#cy dawn# dolin' wód roztopowych. Rów ten odprowadza wody do Jeziora 
Okmin (w rejonie Czarnakowizny).  
 
Struga z okolic Malesowizny � s# to zasadniczo dwa ma&e cieki odwadniaj#ce wschodni# 
cz'$% wsi Kruszki i Stara Paw&ówka, które &#cz# si' w rejonie Malesowizny, zasilaj#c osta-
tecznie Czarn# Ha"cz'. Cieki przep&ywaj# w kierunku po&udniowo-wschodnim.  
 
Struga z rejonu miejscowo$ci Kruszki )dop&yw Czarnej Ha"czy* � jest to ma&y, meandruj#cy 
silnie ciek, przebiegaj#cy pó&nocn# granic# obr'bu Kruszki, gdzie zasila Czarn# Ha"cz' jako 
jej prawy dop&yw. Ciek ten drenuje dno g&'bokiej doliny rynnowej. 
 
Wody p&yn#ce obszaru odznaczaj# si' siln# zale(no$ci# od warunków klimatycznych )g&ów-
nie opadowych*, które reguluj# rytm stanów wody i ich przep&ywy. Du(e znaczenie ma rów-
nie( du(y wspó&czynnik odp&ywu podziemnego. Zasilanie cieków odbywa si' g&ównie z opa-
dów atmosferycznych i roztopów, w tym przez sp&yw i przes#czanie z terenów wysoczy-
znowych.  
Wa(nym charakterystycznym elementem hydrograficznym s# tereny podmok&e i bagienne, 
które s# do$% liczne w dolinach rzecznych, w tym w dawnych dolinach odp&ywu wód lodow-
cowych, lokalnie w ma&ych obni(eniach. Tereny bagienne zasilane s# g&ównie przez wody 
gruntowe.  
 
W obr'bie wysoczyzny morenowej zag&'bienia i misy obni(e" nacinaj# pierwszy poziom wód 
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podziemnych, powoduj"c bezpo#redni ich kontakt z wodami powierzchniowymi. Dna tych 
zag$%bie& sa okresowo podtopione. Tego typu podtopienia tworz" si% równie' w miejscach, 
gdzie pod$o'e jest nieprzepuszczalne, co sprzyja utrzymywaniu si% wody w dnach zag$%bie&. 
Cz%#( podtopie&, zw$aszcza w okresach d$ugotrwa$ego braku opadów atmosferycznych, 
mo'e okresowo wysycha(. Na terenie opracowania brak jest wi%kszych jezior. 
 
· Wody podziemne 
 
Warunki ogólne i poziom czwartorz%dowych wód wg$%bnych 
 
Podstawowe znaczenie na obszarze maj" podziemne wody czwartorz%dowe. Wody tego 
okresu wyst%puj" na ca$ym obszarze. Profil osadów czwartorz%dowych sk$ada si% z naprze-
mianleg$ych warstw przepuszczalnych piaszczysto-'wirowych )wodnolodowcowych*, s$abo 
przepuszczalnych glin zwa$owych i mu$ków, a tak'e nieprzepuszczalnych i$ów. W profilu pio-
nowym osadów czwartorz%du, które maj" bardzo du'" mi"'szo#(, mo'na zwykle wyró'ni( 
kilka poziomów wodono#nych rozdzielonych glinami. Urozmaicona rze+ba pod$o'a czwarto-
rz%du oraz wspó$czesnej powierzchni terenu powoduje du'e zró'nicowanie hydro-
strukturalne. Poziomy wodono#ne charakteryzuj" si% ograniczonym zasi%giem, a z uwagi na 
ró'ny stopie& izolacji mog" mie( mi%dzy sob" kontakt hydrauliczny. Lokalnie mog" mie( nie-
ci"g$e rozprzestrzenienie i zmienn" mi"'szo#(. Z uwagi na nadleg$e gliny, g$%bsze wody 
podziemne to wody o zwierciadle napi%tym. 
 
Poziom czwartorz%dowych wód gruntowych 
 
Analiza materia$ów archiwalnych oraz badania terenowe wskazuj", 'e obszar odznacza si% 
zmiennymi warunkami wyst%powania pierwszego poziomu wód podziemnych )wody grunto-
we*, które uzale'nione s" od sytuacji geomorfologicznej, geologicznej oraz przepuszczalno-
#ci gruntów. Wprawdzie miejscowe warunki przep$ywu wód gruntowych s" zmienne, miano-
wicie wody sp$ywaj" w kierunku lokalnych obni'e& i dolin, jednak'e ogólny przep$yw wód 
odbywa si% w kierunku po$udniowo-wschodnim, tj. ku dolinie rzeki Czarna Ha&cza. Na tere-
nie wydzielono obszary zró'nicowane pod wzgl%dem warunków wyst%powania pierwszej 
warstw wodono#nej:  
 
Doliny rzeczne i doliny boczne oraz denudacyjne, a tak'e zag$%bienia bezodp$ywowe, gdzie 
wody gruntowe o zwierciadle swobodnym lub nieznacznie napi%tym, wyst%puj" w strefie 0,5 - 
1,0 m ppt lub p$ycej. Warstw% wodono#n" stanowi" piaski rzeczne, namu$y, lokalnie torfy i 
osady deluwialne wy#cie$aj"ce cz%#ciowo doliny boczne. Wahania zwierciad$a mog" powo-
dowa( podtopienia najni'ej po$o'onych partii terenu. Do strefy tej zaliczono równie' stale lub 
okresowo podmok$e fragmenty dolin i obni'e&. Nale'y zaznaczy(, 'e cz%#( ma$ych obni'e& 
denudacyjnych to dolinki suche, tylko okresowo zwi"zane z intensywnym sp$ywem wód opa-
dowych i zasilaniem z terenów wy'ej po$o'onych.  
 
Obszary wyst%powania wody gruntowej w strefie g$%boko#ci 1,0-2,0 m ppt. S" to tereny u 
podnó'y stoków wysoczyzny morenowej i równiny sandrowej, przechodz"ce w obni'enia 
dolinne i liczne zag$%bienia polodowcowe, gdzie warunki gruntowe mog" by( zró'nicowane, 
w zale'no#ci od nachylenia terenu oraz przepuszczalno#ci gruntów.  
 
Obszary wyst%powania wody gruntowej w strefie g$%boko#ci wi%kszej jak 2 m ppt, zwykle 
znacznie wi%kszej, tj. g$%biej ni' 3 - 5m ppt. Zwierciad$o wody gruntowej jest zbli'one do 
podstawy wzniesie&. Tereny te obejmuj" obszar równiny wodno-lodowcowej o mi"'szych 
piaskach i 'wirach, wierzchowiny i zbocza wzniesie& morenowych, czo$owomorenowych i 
ozów. W obszarze wysoczyzny morenowej zbudowanej z glin zwa$owych, w#ród których wy-
st%puj" równie' ró'noziarniste piaski, warunki kr"'enia wód podziemnych mog" by( do#( 
zmienne.  
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Wody podziemne podczwartorz"dowe - kredowe 
 
Kredowe pi"tro wodono#ne jest bardzo s$abo rozpoznane. Wody wyst"puj% w ma$o sp"ka-
nych wapieniach, marglach, opokach i gezach, które charakteryzuj% si" niewielk% wodoprze-
puszczalno#ci%. Lokalnie wyst"puj% piaskowce wapniste i piaski o nieco wi"kszej wodoprze-
puszczalno#ci. Wspó$czynnik filtracji opok i gez w rejonie Suwa$k jest niski i wynosi ok. 
0,002m/d. Wydajno#ci otworów s% bardzo ma$e. Wymienione cechy powoduj%, �e utwory 
kredowe nie stanowi% poziomu u�ytkowego. 
 
 
4.1.4 Warunki glebowe 
 
Na obszarze zidentyfikowano kilka podstawowych typów gleb, mianowicie: brunatne w$a#ci-
we, brunatne kwa#ne, bielicowe, czarne ziemie, gleby murszowate oraz torfowe. Takie zró�-
nicowanie gleb zwi%zane jest z bardzo zmiennym ukszta$towaniem terenu, zró�nicowanymi 
utworami geologicznymi, z których gleby powsta$y oraz ze zmiennym charakterem warunków 
wodnych.  
 
Gleby brunatne w$a#ciwe oraz kwa#ne � Wytworzone s% z glin zwa$owych ale i z piasków i 
�wirów sandrowych. Ponadto powsta$y z osadów deluwialnych. Wyst"puj% na prawie ca$ym 
obr"bie wsi Kruszki, w pó$nocnej cz"#ci wsi Paw$ówka Stara oraz zajmuj% wschodni% cz"#' 
wsi Morgi.  
 
Gleby bielicowe � Powsta$y na terenie opracowania z glin zwa$owych zalegaj%cych na wyso-
czy(nie morenowej, w mniejszym stopniu z innych utworów. Zwarta powierzchnia gleb bieli-
cowych zajmuje du�% cz"#' gruntów wsi Paw$ówka oraz zachodni% cz"#' terenów wsi Morgi.  
 
Czarne ziemie � wykszta$cenie si" tych gleb z utworów mineralnych uzale�nione jest od wy-
st"powania p$ytkiego zwierciad$a wód gruntowych, co powoduje równocze#nie zachodzenie 
akumulacji materii organicznej. Wyró�niono tu zarówno czarne ziemie w$a#ciwe jak i zdegra-
dowane, tj. silnie odwodnione, gdzie nast%pi$a mineralizacja materii organicznej. Gleby te 
wyst"puj% w rozproszeniu i tylko miejscowo w zag$"bienia wytopiskowych, obni�eniach de-
nudacyjnych.  
 
Gleby murszowate - to gleby pobagienne, mineralno-organiczne próchnicze, wytwo-
rzone z utworów o znacznej zawarto�ci materii organicznej. Proces murszenia materii 
organicznej, prowadz�cy do przekszta�cania utworów macierzystych (g�ównie torf), zachodzi 
na terenach odwodnionych. Wyst�puj� w dnach dolin oraz w obni�eniach bezodp�ywowych. 
 
Gleby torfowe � s� to na terenie opracowania przewa�nie gleby torfowe torfowisk niskich. 
Gleby te powstaj� pod wp�ywem p�ytko wyst�puj�cych wód gruntowych oraz w miejscach 
dop�ywu i gromadzenia si� wód powierzchniowych. Rozwijaj�ce si� na torfowiskach zbioro-
wiska ro&linne eutroficzne, o przewadze ro&linno&ci zielnej, wytwarzaj� du�� ilo&' masy or-
ganicznej. Odczyn torfowisk niskich jest zwykle oboj�tny lub s�abo kwa&ny. Gleby torfowe 
wykszta�ci�y si� w szerokich dnach dolin oraz wi�kszych zag��bie# &ródmorenowych.  
 
 
Na obszarze prognozy nie zanotowano wyst�powania gleb I i II klasy bonitacyjnej, tj. gleb 
najlepszych. Natomiast prawie ca�y obszar odznacza si� &redni� warto&ci� u�ytkow� dla za-
gospodarowania rolniczego, z uwagi na zdecydowan� dominacj� gruntów klasy IV. Tereny 
rolnicze stanowi� zarówno grunty orne jak i u�ytki zielone i pastwiska. Znaczne obszary zaj-
muj� równie� gleby pod lasami. Generalnie na terenie zmiany studium wyodr�bniono:  
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· Gleby dobre, obejmuj"ce grunty klasy III. S" to najlepsze w tym rejonie gleby u�ytko-
we, które jednak na obszarze opracowania zajmuj! niewielkie area"y. Wyst#puj! w po-
staci izolowanych p"atów w obr#bie Paw"ówka Stara. 

· Gleby $redniej jako$ci, klasy IV. Obszary wyst#powania gleb tej klasy zdecydowanie 
przewa�aj! na terenie opracowania, zajmuj!c znaczne powierzchnie na gruntach 
wszystkich wsi.  

· Gleby s"abe i najs"absze, klasy V oraz VI, dla których generalnie nie wyst#puj! ograni-
czenia przed przeznaczaniem do zainwestowania, w tym pod elektrownie wiatrowe.  

 
 
4.1.5. Warunki klimatyczne  
 
Ogólne warunki klimatyczne 
 
Obszar znajduje si# w strefie klimatu umiarkowanego o wyra%nym zaznaczonym kontynenta-
lizmie. Charakteryzuje si# on du�! zmienno$ci! pogody, nisk! temperatur!, du�! amplitud!  
temperatur, przewag! opadów letnich nad zimowymi oraz wiosennych nad jesiennymi. 
Wp"ywy kontynentalne przejawiaj! si# cz#stszym ni� w pozosta"ych regionach kraju nap"y-
wem mas powietrza polarnego, kontynentalnego i w zwi!zku z tym bardziej surowymi wa-
runkami klimatycznymi. Charakterystyczna jest d"uga i mro%na zima, przy stosunkowo cie-
p"ym lecie. Temperatury nale�! do najni�szych w$ród ni�owych obszarów Polski. 
 
Obszar wed"ug regionalizacji klimatycznej Polski (Wo$ 1999), przeprowadzonej na podstawie 
analizy cz#sto$ci wyst#powania ró�nych typów pogody, po"o�ony jest w Regionie Mazursko-
Podlaskim. Region ten wyró�niaj!: 
� Najwi#ksza cz#sto$& pojawiania si# pogód najmro%niejszych, ze $redni! dobow! tem-

peratur! powietrza poni�ej - 15°C, 
� Najwi#ksza liczba dni z pogod! do$& mro%n!, 
� Maksymalne, w porównaniu z reszt! kraju, liczby dni ze wszystkimi typami pogody 

do$& mro%nej i jednocze$nie pochmurnej lub z du�ym zachmurzeniem, 
� Maksymalne na obszarze kraju liczby dni z pogod! przymrozkow! umiarkowanie zim-

n!, z du�ym zachmurzeniem, z opadem lub bez. 
 
'rednia wieloletnia temperatura najzimniejszego miesi!ca (lutego) wynosi -5,9°C, natomiast 
temperatura miesi!ca najcieplejszego, tj. lipca +17,3°C.  'rednia temperatura miesi#cy zi-
mowych jest najni�sza w Polsce (poza terenami górskimi). Stosunkowo niska $rednia tempe-
ratura roczna +6,8°C, wynika g"ównie z surowo$ci zimy. Roczna amplituda $rednich tempe-
ratur miesi#cznych jest tu najwy�sza w Polsce i wynosi 22,9°C. Zima pojawia si# ju� w ko*cu 
listopada i trwa119 dni, tj. prawie 4 miesi!ce, pokrywa $nie�na zalega $rednio 101 dni.  
 
Opady s! stosunkowo niskie wynosz!c ok. 576 mm rocznie, z maksimum w okresie letnim.  
Z bada* wieloletnich wynika, �e niedobory opadów wyst#puj! okresami w lipcu, a w szcze-
gólno$ci w pa%dzierniku. Miesi!cem o najwi#kszych opadach jest sierpie* - 83 mm, o naj-
mniejszych natomiast marzec - 27 mm. 
 
Charakterystyczna jest du�a liczba dni pochmurnych, która wynosi ok. 120 dni w roku. 'red-
nie roczne zachmurzenie nieba wynosi 6,4. Ilo$& dni pogodnych to $rednio 31,5. Najmniejsze 
$rednie zachmurzenie wyst#puje w miesi!cach: IV, V, IX i waha si# od 5,2 do 5,6 pokrycia 
nieba. 
 
Okres wegetacyjny jest krótki i wynosi oko"o 180 - 190 dni. Krótki jest równie� okres bez-
przymrozkowy wynosz!cy od 130 do 150 dni.  'rednia data przymrozków pó%nych przy-
pada na 15 maja, wczesnych na 27 wrzesie*.  
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Wiatry wyst"puj# najcz"�ciej z kierunku po%udniowo-zachodniego i zachodniego, osi#gaj#c 
�redni# pr"dko�& roczn# 4 - 7m/s. Pr"dko�ci wiatrów rzadko jednak przekraczaj# 5m/s; naj-
silniej wiej# w marcu i listopadzie, wtedy te' (odmiennie ni' w pozosta%ych porach roku) z 
wi"ksz# cz"stotliwo�ci# wyst"puj# wiatry wschodnie i po%udniowo-wschodnie. Najwi"ksze 
�rednie miesi"czne pr"dko�ci wiatru, powy'ej �redniej rocznej, wyst"puj# od listopada do 
kwietnia.  
 
Potencja% energetyczny wiatru 
 
Na terenie Polski, wed%ug bada* przeprowadzonych przez H. Lorenc, wyró'nia si" 5 stref 
energetycznych, o ró'nych zasobach energii wietrznej. Z bada* tych wynika, 'e rejon Su-
wa%k, w tym i teren opracowania, nale'y do strefy I � o wybitnie korzystnych warunkach 
energetycznych wiatru.  
Podzia% ten zosta% opracowany kilka lat wcze�niej. Obecnie produkowane s# nowoczesne 
elektrownie wiatrowe, odznaczaj#ce si" zdecydowanie lepsz# zdolno�ci# wykorzystania 
energii wietrznej. Wi"ksze znaczenie na temat mo'liwo�ci rozwoju energetyki wiatrowej do-
starczaj# pomiary i modelowania pr"dko�ci wiatru na odpowiednich wysoko�ciach. Aktualnie 
za doln# granic" op%acalno�ci lokalizacji elektrowni wiatrowych przyjmuje si" �redni# pr"d-
ko�& wiatru nie mniejsz# ni' 3,0 � 4,0 m/s.  
 
Atlas pr"dko�ci wiatrów dla wysoko�ci 60 i 120m npt opracowa%a i udost"pni%a szwajcarska 
firma SANDER i PARTNER GMBH (http://www.sander-partner.ch). Interpolowane warto�ci 
pr"dko�ci wiatrów oparte s# na rezultatach pomiarów na istniej#cych masztach, danych sa-
telitarnych i warunkach terenowych. Zgodnie z wynikami bada*, obszar obj"ty prognoz# 
znajduje si" w rejonie, gdzie �rednie pr"dko�ci wiatrów dochodz# do 7,0m/s na wysoko�ci 
60m npt oraz ok. 8,0 � 8,5m/s na wysoko�ci 120m. Zatem teren nale'y do obszarów o do-
brym potencjale energetycznym wiatrów. 
 
Klimat lokalny � topoklimat. 
 
Odmienne pod wzgl"dem lokalnego klimatu obszary (obni'enia dolinne, wzniesienia more-
nowe itp.), maj# znaczenie g%ównie bioklimatyczne, tj. mog# by& istotne z punktu widzenia 
sta%ego lub d%ugookresowego przebywania na nich ludzi. Natomiast z punktu widzenia mo'-
liwego funkcjonowania wysokich wie' elektrowni wiatrowych lokalne zró'nicowanie topokli-
matyczne nie ma znaczenia. 
 
 
4.1.6 Charakterystyka szaty ro�linnej i fauny oraz ró'norodno�ci biologicznej 
 
CHARAKTERYSTYKA SZATY RO�LINNEJ 
 
· Chronione i rzadkie ro�liny oraz grzyby 
 
Zgodnie z dost"pnymi materia%ami (zw%aszcza obowi#zuj#ce Studium uwarunkowa* i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Przero�l), na terenie gminy wyst"puje  8  ga-
tunków ro�lin chronionych oraz  kilkadziesi#t  gatunków ro�lin  rzadkich i reliktowych, przy 
czym znane stanowiska flory chronionej nie wyst"puj# na terenie obj"tym prognoz#, a pra-
wie wszystkie w obr"bie gminy dotycz# obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego.   
 
Z du'ym prawdopodobie*stwem mo'na jednak stwierdzi&, 'e stanowiska chronionych ga-
tunków zachowa%y si" na obszarze opracowania, a miejscami ich potencjalnego wyst"powa-
nia s#: doliny rzeczne, wi"ksze kompleksy le�ne, %#ki wilgotne i torfowiska, wyj#tkowo poza-
dolinne tereny %#kowe i murawowe.  
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Nie stwierdzono stanowisk gatunków ro�lin chronionych na mocy Rozporz#dzenia Ministra 
"rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b#-
d!cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a tak$e kryteriów wyboru obszarów kwali-
fikuj!cych si# do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [Dz. U. nr 77, poz.510 z 
10 maja 2010], co dotyczy zw%aszcza fragmentów ostoi Natura 2000 znajduj!cych si# w gra-
nicach terenu obj#tego zmian! studium.   
 
· Chronione siedliska przyrodnicze 

 
Na obszarze obj#tym prognoz! wyst#powanie chronionych siedlisk przyrodniczych .stwier-
dzono na podstawie analizy materia%ów archiwalnych oraz bezpo�rednich prac terenowych i 
s! to: 
 
91E0 &#gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 'ródliskowe) � ich wyst#powanie zanotowano w dolinie Czarnej Ha*czy, a 
w%a�ciwie u zbiegu Czarnej Ha*czy i strugi w rejonie miejscowo�ci Kruszki. 
 
6230 Górskie i ni$owe murawy bli'niczkowe (Nardion) � ma%y p%at notowany jest na stromym zboczu 
doliny Czarnej Ha*czy na terenie miejscowo�ci Morgi.  
 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m%ak, turzycowisk i mechowisk � Siedlisko 
notowane w dolinie Czarnej Ha*czy we wschodniej cz#�ci so%ectwa Morgi. 
 
Wymienione powy$ej p%aty chronionych siedlisk przyrodniczych znajduj! si# w granicach 
ostoi Natura 2000. 
 
· Ro�linno�+ aktualna 
 
Ro�linno�+ aktualn! reprezentuj! zbiorowiska le�ne, zadrzewieniowe i zaro�lowe, %!kowe, 
szuwarowe, chwastów pól uprawnych, ruderalne. Ca%a szata ro�linna wykazuje uwarunko-
wanie zarówno zmiennymi naturalnymi czynnikami siedliskowymi, jak i dzia%alno�ci! cz%owie-
ka.  
 
Zbiorowiska le�ne i zadrzewieniowo-zaro�lowe   
 
Obszar odznacza si# do�+ znacznym wyst#powaniem zró$nicowanych powierzchniowo  
i siedliskowo p%atów le�nych i wi#kszych zadrzewie*. W obr#bie wzniesie* wysoczyzny mo-
renowej, zgodnie z warunkami siedliskowymi (i ro�linno�ci! potencjaln!), powinny domino-
wa+ gr!dy, jednak$e obecnie siedliska le�ne s! w znacznym stopniu niezgodne z naturalnym 
siedliskiem, zw%aszcza poprzez zbyt du$y udzia% gatunków iglastych (sosna). Obecnie, za-
równo na obszarze wysoczyzny morenowej, jak i w obr#bie piaszczystej równiny sandrowej, 
dominuj! kompleksy borów sosnowych. S! to bory w typie siedliskowym boru mieszanego i 
boru mieszanego �wie$ego. Poniewa$ drzewostan buduj! monokultury sosnowe, przy do-
mieszkowym udziale gatunków li�ciastych, kompleksy borów nie reprezentuj! dobrze wy-
kszta%conych fitocenoz kontynentalnych borów mieszanych Querco roboris-Pinetum. Du$e 
kompleksy borów sosnowych porastaj! równie$ strome zbocza doliny Czarnej Ha*czy oraz 
wyst#puj!ce w niej ozy.  
 
Lasy porastaj! w du$ej cz#�ci tereny bagienne, a wi#c dna dolin, wi#ksze obni$enia, zwykle 
na glebach pochodzenia organicznego, gdzie wyst#puj! w postaci przenikaj!cych si# wza-
jemnie kompleksów bagiennych lasów sosnowo-brzozowo-olszowych. Najwi#ksze enklawy 
tego rodzaju zajmuj! zachodni! cz#�+ gruntów wsi Kruszki i Morgi, du$y kompleks le�ny w 
dolinnym rowu A zwanego Rucawizn!. Cz#�+ lasów bagiennych mo$e stanowi+ przyrodni-
cze siedliska chronione: bory i lasy bagienne 91D0 (podtyp sosnowo-brzozowy las bagienny) 
oraz 91E0 &#gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. 
 



PROGNOZA  ODDZIA�YWANIA  NA  �RODOWISKO   ZMIANY  STUDIUM  UWARUNKOWA!  I  KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY  PRZERO�L 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,  (077) 455 89 50 
e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

24 

Obrze"a podmok#ych zag#$bie% terenu s& zdominowane przez ró"ne postacie zadrzewie% i 
zaro'li #$gowych. Zbiorowiska te maj& ró"ny stopie% wykszta#cenia i budowy wewn$trznej, 
wynikaj&cej w du"ym stopniu z intensywnego rolnictwa w bezpo'rednim otoczeniu (np. pod-
czas prac terenowych obserwowana by#a cz$'ciowa wycinka zakrzewie%), ale i ze stopnia 
podmok#o'ci obszaru. S& to generalnie zadrzewienia olszy czarnej, przy udziale ró"nych 
gatunków wierzb (g#ównie w. szara i w. krucha) oraz ma#ym udziale brzozy omszonej. Cz$sto 
s& to postaci m#odociane zdominowane przez olsz$, ale miejscowo spotyka si$ starsze olsze 
na siedlisku silnie podmok#ym, nawi&zuj&ce fizjonomicznie do olsów.  W runie zwykle wyst$-
puj& gatunki szuwarowe, najcz$'ciej turzyce.  
 
Zbiorowiska szuwarowe maj& udzia# w strukturze szaty ro'linnej jako ziele% okalaj&ca ma#e 
Zbiorowiska szuwarowe i torfowiskowe 
 
zbiorniki wodne i tereny podmok#e, zw#aszcza w zasi$gu dolin. Cz$sto wspó#wyst$puje z 
zaro'lami i zadrzewieniami #$gowymi, o których mowa powy"ej, a tak"e z ro'linno'ci& #&ko-
w&. Najcz$'ciej notowano zbiorowisko turzycy p$cherzykowatej Carex vesicaria L. � zespó# 
Caricetum vesicariae, otaczaj&cej ma#e zbiorniki (oczka) astatyczne. Pozosta#e g#ówne ga-
tunki szuwarowe i torfowiskowe jak: trzcina pospolita, pa#ka szerokolistna, skrzyp bagienny, 
siedmiopalecznik b#otny, babka wodna i wiele innych, nie tworz& jednoznacznie wyodr$bnio-
nych p#atów, lecz wyst$puj& wspólnie, tworz&c zbiorowiska torfowiskowo-turzycowiskowe, 
cz$sto przy udziale zaro'li wierzbowych i olszowych.  
  
Zbiorowiska #&kowe i zio#oro'la 
 
Siedliska #&kowe wyst$puj& w dwóch podstawowych postaciach, mianowicie:  
 
�&ki wilgotne � zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych #&k ko'nych, utrzymuj&ce si$ 
w#a'ciwie w obr$bie wszystkich  den dolinnych i 'ródmorenowych obni"e% i zag#$bie%, zwy-
kle równie" jako otoczenie ro'linno'ci szuwarowo-torfowiskowej niecek wytopiskowych. S& 
to antropogeniczne #&ki wilgotne z rz$du Molinietalia caeruleae. Stanowi& zbiorowiska zubo-
"one gatunkowo, zdominowane przez domieszki traw i ro'lin motylkowych, cz$'ciowo zme-
liorowane, nawo"one, wykorzystywane jako #&ki ko'ne i pastwiska. Zwykle s& to zbiorowiska 
ze zwi&zku Calthion. 
 
�&ki 'wie"e � #&ki antropogeniczne z rz$du Arrhenatheretalia elatioris wyst$puj& na terenie 
obj$tym opracowaniem do'* pospolicie. Porastaj& tereny wzniesie% morenowych i ich zbo-
czy (równie" wysokich i stromych zboczy dolinnych), gdzie s& u"ytkowane jako #&ki ko'ne 
oraz pastwiska. Przede wszystkim s& to zbiorowiska maj&ce posta* sztucznej #&ki zdomino-
wanej przez kupkówk$ pospolit&, która mo"e wskazywa* na zbyt intensywne nawo"enie. 
Do'* znaczny jest równie" udzia# koniczyn, które prawdopodobnie stanowi& gatunek do-
mieszkowy, preferowany przez rolników jako cenna ro'lina pastwiskowa.  
 
Zbiorowiska upraw zbo"owych i okopowych  
 
S& to zbiorowiska z rz$du Centauretalia cyani (zbiorowiska upraw zbo"owych) i Polygono-
Chenopodietalia (zbiorowiska upraw okopowych). Wyst$puj& w ró"nej postaci w zasi$gu 
prowadzonych upraw ornych, tj. na znacznym obszarze zmiany studium. S& to zbiorowiska 
do'* zmienne, gdy" ich sk#ad gatunkowy i stopie% wykszta#cenia uzale"nione s& w du"ym 
stopniu od stosowanych zabiegów rolniczych ('rodki nawozowe, 'rodki ochrony ro'lin, orka 
itp.). 
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CHARAKTERYSTYKA FAUNISTYCZNA 
 
Dost"pne dla terenu opracowania dane przyrodnicze pochodz# g$ównie z bada% Suwalskie-
go Parku Krajobrazowego oraz bada% przeprowadzonych na potrzeby Planu Zada% Ochron-
nych obszarów Natura 2000. Wykorzystano równie& informacje z Opracowania ekofizjogra-
ficznego (...) [patrz: rozdz.12.2, poz.2] 
Teren zmiany studium le&y na terenach rolno-$#kowych z elementami naturalnymi o du&ym 
znaczeniu przyrodniczym. W s#siedztwie znajduje si" kilka obszarów chronionych, co istot-
nie wp$ywa na kszta$towanie si" sk$adu gatunkowego obszaru opracowania.  
Teren le&y w zasi"gu mi"dzynarodowego obszaru w"z$owego (sie' Econet-PL) oraz koryta-
rza ekologicznego biegn#cego dolin# Czarnej Ha%czy. Rzeka stanowi siedlisko &ycia wielu 
zwierz#t, ale tak&e szlak w"drówek dla innych. Jej dolin# migruj# zarówno du&e drapie&niki, 
jak i drobne zwierz"ta takie jak ryby, nietoperze i ptaki. Pe$ni ona te& szczególn# rol" w za-
chowaniu zmienno)ci oraz siedlisk mokrad$owych, których istnienie warunkuje odpowiedni 
charakter wód p$yn#cych. Zachowanie w nienaruszonym stanie naturalnego charakteru 
Czarnej Ha%czy ma istotne znaczenie dla fauny. Planowane jest obj"cie doliny Czarnej Ha%-
czy wraz z wisz#c# dolin# �Gaciska� oraz z ozem turtulsko-bachanowskim (60 ha - Bacha-
nowo, Malesowizna* ochron# w formie rezerwatu przyrody (Plan Ochrony Suwalskiego Par-
ku Krajobrazowego 2003-2023*. Jednocze)nie wykszta$cenie Ekologicznego Systemu Ob-
szarów Chronionych jest mo&liwe pod warunkiem w$#czenia do niego obszarów chronionego 
krajobrazu oraz u&ytków ekologicznych, gdzie osi# ESOCH powinna by' dolina rzeki Czarna 
Ha%cza, która wraz z dochodz#cymi do niej fragmentami zieleni pe$ni rol" korytarza ekolo-
gicznego. (Polityka w zakresie kszta$towania i ochrony )rodowiska przyrodniczego, UM w 
Suwa$kach).  
Rol" lokalnych korytarzy migracyjnych przyjmuj# obni&enia dolinne strug przep$ywaj#cych 
przez teren opracowania, w tym strugi z rejonu Malesowizny (w pó$nocnej cz")ci obszaru*, 
oraz obni&enie rowu A.. Istotne faunistycznie siedliska s# po$o&one równie& w dolince le&#cej 
na wschód od miejscowo)ci Kruszki i wpadaj#cej w dolin" Czarnej Ha%czy..  
 
Urozmaicona rze+ba terenu spowodowa$a powstanie w zag$"bieniach terenu mokrade$, 
gdzie rozwija si" specyficzna dla tych siedlisk fauna. Du&# cz")' obszaru zajmuj# agroceno-
zy, jednak faunistyczn# rang" terenu podnosz# strugi, tereny podmok$e i s#siedztwo wa&-
nych terenów chronionych i korytarzy ekologicznych. Za ekosystemy o potencjalnie du&ym 
znaczeniu faunistycznym  nale&y uzna'  równie& kompleksy le)ne po$o&one w pó$nocno-
zachodniej cz")ci Kruszek, na zachód od Starej Paw$ówki (poza terenem opracowania) i na 
po$udnie i zachód od miejscowosci Morgi. 

 
P$azy i gady 
 
Obszar jest atrakcyjny dla przedstawicieli rodzimej herpetofauny, gdy& le&y na terenach rol-
no-$#kowych w s#siedztwie Czarnej Ha%czy. Rzeka ma charakter naturalny. Liczne meandry 
i rozlewiska stanowi# idealne miejsca siedliskowe p$azów. Natomiast tereny $#k, zadrzewie% i 
roli stwarzaj# doskona$e warunki &erowiskowe wielu gatunkom p$azów i gadów. Wilgotna 
dolina rzeki sprzyja rozwojowi entomofauny stanowi#cej baz" pokarmow# p$azów i gadów. 
Wa&n# rol" w utrzymaniu charakteru )rodowiska sprzyjaj#cego zwierz"tom siedlisk wilgot-
nych odgrywaj# wyp$ywy wód podziemnych: +ród$a, wycieki i wysi"ki. S# to na ogó$ +ród$a 
grawitacyjne w dolinie Czarnej Ha%czy. Pagórkowaty charakter terenu sprawia, &e w zag$"-
bieniach terenu powstaj# liczne, drobne zbiorniki wodne i mokrad$a stanowi#ce siedliska 
p$azów. Przyleg$y rezerwat � G$azowisko Bachanowo poro)ni"ty ro)linno)ci# kserotermiczn# 
i obfituj#cy w liczne g$azy narzutowe zapewnia doskona$e warunki siedliskowe gadom.  
 
Na obszarze obj"tym niniejszym opracowaniem wyst"puj# mi"dzy innymi: traszka zwyczajna 
Triturus vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, 
ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis , ropucha paskówka Bufo calamita, 
grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, &aba jeziorowa Rana lessonae, &aba wodna Rana 
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esculenta, "aba trawna Rana temporaria, �aba moczarowa Rana arvalis, rzekotka drzewna 
Hyla arborea, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka �yworodna Lacerta vivipara, pa-
dalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, �mija zygzakowata Vipe-
ra berus. 
Dla zachowania populacji p$azów ca$y obszar opracowania ma du�e znaczenie, a w szcze-
gólno"ci tereny !#k wilgotnych z licznymi drobnymi zbiornikami wodnymi  oraz dolina rzeki  
Czarnej Ha$czy, rowu melioracyjnego A (zwanego Rucawizn#), oraz strug wpadaj#cych do 
Czarnej Ha$czy powy�ej Kruszek i powy�ej Malesowizny. 
 
Ptaki 
 
Awifaun% obszaru tworzy bardzo liczna grupa gatunków zró�nicowanych siedlisk !#kowych, 
le"nych i wodnych. Oprócz wyst%powania ptaków z gatunków zasiedlaj#cych szerokie spek-
trum siedlisk, charakterystyczna jest obecno"& taksonów z dwóch grup o ró�nych upodoba-
niach siedliskowych. Pierwsza obejmuje  ptaki zwi#zane z terenami otwartymi, lekkimi i su-
chymi glebami, niekiedy w pobli�u  dolin rzecznych oraz stref ekotonowych czy licznie wy-
st%puj#cych tu zadrzewie$ "ródpolnych, kamie$ców i miedz. Do takich nale�# m.in. bia!o-
rzytka, g#siorek, srokosz, jarz%batka, ortolan, dudek, lerka, "wiergotek polny. Druga grupa 
obejmuje gatunki zwi#zane z siedliskami wilgotnymi, dolinami rzecznymi, wilgotnymi !#kami, 
znajduj#cymi si% g!ównie w dolinie Czarnej Ha$czy. Do tej grupy zaliczy& mo�na kszyka, 
samotnika, �urawia, dziwoni% czy gajówk%.  
Wst%pne prace terenowe wskazuj#, �e na obszarze opracowania stwierdzono lub potencjal-
nie mo�na stwierdzi& wyst%powanie nast%puj#cych gatunków l%gowych, migruj#cych i zimu-
j#cych: b#k Botaurus stellaris, bia!orzytka Oenanthe oenanthe, bielik Haliaeetus albicilla, 
b!otniak stawowy Circus aeruginosus, b!otniak zbo�owy Circus cyaneus, bocian bia!y Ciconia 
ciconia, bocian czarny Ciconia nigra, bogatka Parus major, brz%czka Locustella luscinioides, 
cierniówka Sylvia communis, cyraneczka Anas crecca, czajka Vanellus vanellus, czapla siwa 
Ardea cinerea, czarnog!ówka Poecile montanus, czeczotka Carduelis flammea, czernica 
Aythya fuligula, czubatka Lophophanes cristatus, czy� Carduelis spinus, derkacz Crex crex, 
dro'dzik Turdus iliacus, drzemlik Falo columbarius, dudek Upupa epops, dymówka Hirundo 
rustica, dzi%cio! czarny Dryocopus martius, dzi%cio! du�y Dendrocopos major, dzi%cio!ek 
Dendrocopos minor, dziwonia Carpodacus erythrinus, dzwoniec Carduelis chloris, gajówka 
Sylvia borin, gawron Corvus frugilegus, g#go! Bucephala clangula, g#siorek Lanius collurio, 
g%gawa Anser anser, g%" bia!oczelna Anser albifrons, g%" zbo�owa Anser fabalis, g!owienka 
Aythya ferina, gil Pyrrhula pyrrhula, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, grzywacz 
Columba palumbus, jarz%bata Sylvia nissoria, jemio!uszka Bombycilla garrulous, jer Fringilla 
montifringilla, jerzyk Apus apus, kania ruda Milvus milvus, kapturka Sylvia atricapilla, kawka 
Corvus monedula, kobuz Falco subbuteo, kowalik Sitta europaea, kr%tog!ów Jynx torquilla, 
krogulec Accipiter nisus, kruk Corvus corax, krzy�odziób "wierkowy Loxia curvirostra, krzy-
�ówka Anser platyrhynchos, kszyk Gallinago gallinago, kokoszka Gallinula chloropus, kop-
ciuszek Phoenicurus ochruros, kos Turdus merula, kuku!ka Cuculus canorus, kuropatwa 
Perdix perdix, kwiczo! Turdus pilaris, lerka Lullula arborea, !ab%d' niemy Cygnus olor, !ozów-
ka Acrocephalus palustris, !yska Fulica atra, makol#gwa Carduelis cannobina, mazurek Pas-
ser montanus, mewa siwa Larus canus, mewa srebrzysta sensu lato Larus argentatus sensu 
lato1, mewa �ó!tonoga Larus fuscus, modraszka Cyanistes caeruleus, mucho!ówka szara 
Muscicapa striata, mucho!ówka �a!obna Ficedula hypoleuca, mysikrólik Regulus regulus, 
myszo!ów Buteo buteo, myszo!ów w!ochaty Buteo lagopus, nur czarnoszyi Gavia arctica, 
nurog%" Mergus merganser, oknówka Delichon urbicum, orlik krzykliwy Aguila pomarina, 
ortolan Emberiza hortulana, orzechówka Nucifraga caryocatactes, perkoz dwuczuby Podi-
ceps cristatus, piecuszek Phylloscopus trochilus, pieg�a Sylvia curruca, pierwiosnek Phyllo-
scopus collybita, pleszka Phoenicurus phoenicurus, pliszka siwa Motacilla alba, pliszka �ó!ta 

                                                 
1
 Mewa srebrzysta sensu lato � mewa srebrzysta Larus argentatus  !cznie"z"mew!"bia og ow!"L. cachinnans i 

mew!"roma#sk!"L. michahellis 
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Motacilla flava, pluszcz Cinclus cinclus, p�askonos Anas clypeata, p�omykówka Tyto alba, 
podró(niczek Luscinia svecica, pokl"skwa Saxicola rubetra, potrzos Emberiza schoeniclus, 
pójd#ka Athene noctua, pustu�ka Falo tinnunculus, przepiórka Coturnix coturnix, raniuszek 
Aegithalos caudatus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, rudzik Erithacus rubecula, 
rybitwa czarna Chlidonias niger, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rzepo�uch Carduelis flaviro-
stris, samotnik Tringa ochropus, siewka z�ota Pluvialis apricaria, sikora uboga Poecile palu-
stris, skowronek Alauda arvensis, s�onka Scolopax rusticola, s�owik szary Luscinia luscinia, 
sosnówka Parus ater, sójka Garrulus glandarius, sroka Pica pica, srokosz Lanius excubitor, 
strumieniówka Locustella fluviatilis,  szczygie� Carduelis carduelis, szpak Sturnus vulgaris, 
$mieszka Chroicocephalus ridibundus, $piewak Turdus philomelos, $wiergotek drzewny An-
thus trivialis, $wiergotek �"kowy Anthus pratensis, $wiergotek polny Anthus campestris, $wi-
stunka Phylloscopus sibilatrix, $wistun Anas penelope, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, 
trzmielojad Pernis apivorus, trznadel Emberiza citrinella, uszatka Asio otus, wilga Oriolus 
oriolus, wodnik Rallus aquaticus, wrona siwa Corvus cornix, wróbel Paser domesticus, zaga-
niacz Hippolais icterina, zielonka Porzana parva, zi%ba Fringilla coelebs, zimorodek Alcedo 
atthis, !uraw Grus grus. 
 
Wszystkie wy!ej wymienione gatunki poza gatunkami obj%tymi ochron" cz%$ciow" (mewa 
srebrzysta sensu lato, sroka, gawron, wrona siwa, kruk) oraz gatunkami �ownymi (g%gawa, 
g%$ zbo!owa, g%$ bia�oczelna, cyraneczka, g�owienka, krzy!ówka, czernica, kuropatwa, �y-
ska, s�onka, grzywacz), podlegaj" w Polsce ochronie $cis�ej. Dodatkowo cz%$& z nich obj%ta 
jest równie! ochron" mi%dzynarodow". 
Najwi%ksz" rol% wydaj" si% odgrywa& tu gatunki, dla których Polska jest jednym z g�ównych 
l%gowisk (bocian bia�y), siedlisk podmok�ych oraz krajobrazu rolniczego z �"kami i pastwi-
skami, jednak szczegó�owy sk�ad gatunkowy i wykorzystanie przestrzeni przez ptaki, mog" 
zosta& szczegó�owo okre$lone dopiero po przeprowadzeniu monitoringu przedinwestycyjne-
go planowanego zespo�u elektrowni wiatrowych. 

 
Ssaki (z wy�"czeniem nietoperzy) 
 
Chronionymi gatunkami ssaków tego obszaru jest gronostaj Mustella erminea, je! wschodni 
Erinaceus concolor, kret Talpa europaea, �asica Mustela nivalis, ryjówka aksamitna Sorex 
araneus, ryjówka malutka Sorex minutus, rz%sorek rzeczek Neomys fodiens, smu!ka Sicita 
betulina, wiewiórka ruda Sciurus vulgaris, bóbr Castir fiber, wydra Lutra lutra, zaj"c bielak 
Lepsu timidus, karczownik pó�nocny Arvicola terrestris, pi!mak Ondatra zibethicus, nornica 
ruda Clerthrionomys glareolus, jenot Nyctereutes procyonoides, �o$ Alces Alces. 

Podstawowym siedliskiem wyst%powania wi%kszo$ci ssaków s" lasy. Cz%$& gatunków jest 
powi"zana z naturalnymi zbiornikami i ciekami. Najwi%kszego zró!nicowania gatunkowego 
tych zwierz"t mo!na si% spodziewa& w wi%kszych kompleksach le$nych, oraz w zadrze-
wieniach wzd�u! rowu technicznego A (zwanego Rucawizn") i w dolinie Czarnej Ha'czy.  

 
Nietoperze 
 
Badania prowadzone w ramach inwentaryzacji chiropterologicznej Suwalskiego Parku Krajo-
brazowego oraz Planu Zada' Ochronnych SOO Jeleniewo PLH 200001 wykaza�y du!" ak-
tywno$& nietoperzy nad rzek" Czarn" Ha'cz". Czarna Ha'cza jest najwi%ksz" rzek" Su-
walszczyzny. Cz%$& lasów w s"siedztwie koryta to �%gi o wysokiej warto$ci przyrodniczej. 
Naturalny charakter rzeki, jej bogato poro$ni%te ro$linno$ci brzegi sprzyjaj" rozwojowi ento-
mofauny, przez co rzeka staje si% istotnym !erowiskiem dla nietoperzy.  Podobny charakter 
ma obni!enie dolinne strugi z rejonu wsi Malesowizna. Obie stanowi" bogate !erowiska i 
prawdopodobnie pe�ni" rol% korytarzy ekologicznych nietoperzy. Ze wst%pnych prac tereno-
wych wynika, !e dolin% na terenie wsi Zarzecze wykorzystuj" nietoperze z rodzaju Myotis 
oraz mroczek pó#ny (Eptesicus nilsonii). Natomiast w dolinie Dop�ywu Malesowizny stwier-
dzono dodatkowo obecno$& karlika wi%kszego (Pipistrellus nathusii) i borowca wielkiego 
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(Nyctalus noctula). Gatunki takie jak nocek rudy i nocek "ydkow"osy wykorzystuj# g"ównie 
$erowiska nad stawami i rzekami. 

Potencjalnie miejsca rozrodu nietoperzy znajduj# si% (w zale$no&ci od gatunku) w za-
budowaniach wiejskich lub dziuplach starych drzew. Najbardziej sprzyjaj#ce warunki rozrodu 
nietoperzom le&nym zdaje si% sprawia' las na po"udnie od Kruszek, lasek przy samej miej-
scowo&ci, na jej wschodnim kra*cu, wilgotny las w po"udniowej cz%&ci terenu rozpo&cieraj#-
cy si% w obnizeniu dolinnym rowu technicznego A (zwanego Rucawizna) , oraz zadrzewienia 
w pozosta"ych obni$eniach dolinnych. Potencjalne kryjówki letnie mog# równie$ stanowi' 
&ródpolne pustostany i du$e budynki gospodarcze znajduj#ce si% na terenie Malesowizny 
oraz Rutki, co, ze wst%pnych obserwacji, potwierdza zwi%kszona aktywno&' nietoperzy w 
tym rejonie. Lokalnymi miejscami hibernacji s# prawdopodobnie piwniczki wiejskie w Krusz-
kach oraz Paw"ówce. Cz%&' nietoperzy jednak migruje na odleglejsze tereny zimowania. 

Prawdopodobnie najwi%kszy ruch migracyjny nietoperzy odbywa si% na obrze$ach te-
renu opracowania, wzd"u$ sprzyjaj#cych temu siedlisk le&nych i wodnych..  

Niektóre gatunki nietoperzy (np. borowce wielkie, karliki wi%ksze) migruj#,  
a nawet $eruj# (np. nocek du$y, nocek "ydkow"osy) na otwartych przestrzeniach. Jak wyka-
zuj# wst%pne badania niektóre gatunki nietoperzy podczas migracji sezonowych nie trzymaj# 
si% &ci&le rzeki, a pod#$aj# szeroko dolin#, utrzymuj#c jedynie ogólny kierunek przep"ywu 
rzeki, omijaj#c meandry lec# na wprost (Furmankiewicz dane nie pub.)..  
Gatunkami nietoperzy stale lub tymczasowo przebywaj#cymi na terenie opracowania s#: 
nocek rudy Myotis daubentonii, nocek "ydkow"osy Myotis dasycneme, nocek Brandta Myotis 
brandtii, gacek brunatny Plecotus auritus, mopek Barbastella barbastellus, karlik wi%kszy 
Pipistrellus nathusii, borowiec wielki Nyctalus noctula, mroczek pó+ny Eptesicus serotinus, 
mroczek poz"ocisty Eptesicus nilssoni. Prawdopodobnym jest równie$ wykorzystywanie ob-
szaru podczas sezonowych migracji przez stwierdzane w Wigierskim PN borowiaczki Nycta-
lus leisleri, mroczki posrebrzane Vespertilio murinus. 

 
Obszarami chroni#cymi siedliska nietoperzy s# projektowane: Ostoja Suwalska PLH 200003 
i Jeleniewo PLH 200001. Specyfika obszaru Natura 2000 Jeleniewo polega na powo"aniu go 
celem ochrony letniej kolonii nietoperzy zlokalizowanej na strychu ko&cio"a. W budynku ko-
&cio"a w Jeleniewie oprócz kolonii nocka "ydkow"osego (Myotis dasycneme) znajduje si% 
równie$ kolonia mroczka pó+nego (Eptesicus serotinus), gatunku chronionego, nie uj%tego w 
Za"#czniku II Dyrektywy Siedliskowej. W sk"ad obszaru wchodz# te$ miejsca $erowisk nieto-
perzy nad jeziorami na pó"nocny wschód od kolonii. Nocek zosta" uznany za jeden z najrzad-
szych i najbardziej zagro$onych wymarciem gatunków nietoperzy w Europie (Limpens, 
1999). Na szczeblu mi%dzynarodowym nocek "ydkow"osy chroniony jest na podstawie:  
 
- Aneksu II Konwencji Berne*skiej oraz w ramach Rezolucji nr 6 sta"ej komisji tej konwencji 
dotycz#cej listy gatunków wymagaj#cych specjalnej ochrony siedlisk; 
- Aneksu Konwencji O ochronie W%drownych Gatunków Dzikich Zwierz#t (Konwencja Bo*-
ska); 
- Porozumienia o ochronie Nietoperzy w Europie, podpisanego na bazie Konwencji Bo*skiej; 
- Od 1996 r. znajduje si% na Czerwonej Li&cie Gatunków Zagro$onych IUCN w kategorii ga-
tunków wra$liwych (VU) obj%ty Aneksem II i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, co 
wymaga tworzenia Specjalnego Obszaru Ochrony.  

 

Nocek "ydkow"osy jest nietoperzem zwi#zanym z krajobrazem otwartym, z du$# ilo&ci# 
zbiorników i cieków wodnych. Mo$e on $erowa' w odleg"o&ci do 34 km od kolonii 
rozrodczych (najcz%&ciej do 18 km) (Boye i in. 2004). Kolonia w ko&ciele w Jeleniewie jest 
jedn# z dwóch znanych kolonii rozrodczych tego gatunku w Polsce. Jej liczebno&' okre&la 
si% obecnie na oko"o 100 osobników (aktualny PZO Jeleniewo Rachwald 2011). Dane sprzed 
kilku lat szacuj# liczebno&' na 400-500 samic (Wojciechowski i in. 1999, Wojciechowski, 
Ciechanowski 2006).  
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Przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska jest m.in. mopek 
(Barbastella barbastellus) oraz nocek "ydkow"osy (Myotis dasycneme). Mopek zwi#zany jest 
z terenami le$nymi. Na kryjówki letnie wybiera w#skie szczeliny, zarówno naturalne 
(odstaj#ca kora, pnie starych drzew) jak i w budynkach. Hibernuje w ró%nego typu 
podziemiach naturalnych i sztucznych. &eruje zazwyczaj w lasach i na ich obrze%ach, przy 
zakrzewieniach, nad wodami o zaro$ni'tych brzegach. Brak danych z monitoringu tego 
gatunku. W Polsce jego zagro%enie jest nierozpoznane. 
 
 
Inne zwierz'ta 
 
Z Planów zada* ochronnych ostoi Natura 2000 obejmuj#cych cz'$ciowo obszar obj'ty pro-
gnoz# wiadomo, i% w ich obr'bie ochron# z ramienia Dyrektywy Siedliskowej obj'to kilka 
gatunków ryb, oraz bezkr'gowców (koza Cobitis taenia, g"owacz bia"op"etwy Cottus gobio, 
ró%anka Rhodeus sericeus amarus, piskorz Misgurnus fossilis, minóg ukrai*ski Eudontomy-
zon mariae, skójka gruboskorupowa Unio crassus, czerwo*czyk nieparek Lycaena dispar, 
czerwo*czyk fioletek Lycaena helle). Nie wyklucza sie wyst'powania wymienionych gatun-
ków (np. ryb w Czarnej Ha*czy) na terenie obj'tym zmian# studium.  
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA RÓ&NORODNO!CI BIOLOGICZNEJ 
 
Charakterystyka ró%norodno$ci biologicznej ma charakter po$redni i opiera si' na analizie 
warunków siedliskowych, sprzyjaj#cych wi'kszej lub mniejszej liczbie gatunków (zw"aszcza 
rzadkich i chronionych), zbiorowisk ro$linnych, grup zwierz#t itp. Tym samym mo%na stwier-
dzi+, %e obszarami (z uwagi na zró%nicowanie ekosystemów i buduj#cych je siedlisk ro$lin-
nych) najbardziej warto$ciowymi florystyczno-faunistycznie, sprzyjaj#cymi zachowaniu lokal-
nej bioró%norodno$ci, s#:  
 
Dolina Czarnej Ha*czy wraz z obni%eniami dolinnymi strug w rejonie Malesowizny i Kruszek 
oraz obni%eniem dolinnym rowu technicznego A (zwanego Rucawizn#) � S# to struktury 
przyrodnicze o stosunkowo ma"ym stopniu odkszta"cenia antropogenicznego, w obr'bie któ-
rych wspó"istniej# ekosystemy: wód p"yn#cych, "#kowe i "#kowo-torfowiskowe, le$no-
zadrzewieniowe oraz w mniejszym stopniu pól uprawnych, tworz#c mozaik' siedliskow#, 
umo%liwiaj#c# potencjalnie wi'ksze zró%nicowanie florystyczno-faunistyczne. Zwi#zane jest 
to równie% z tym, i% w dolinach i na ich stromych zboczach panuj# zmienne warunki biotopo-
we, co sprzyja wi'kszej ró%norodno$ci siedlisk ro$linnych (np.: lasy "'gowe, bagienne, gr#-
dowe, "#ki wilgotne, "#ki $wie%e, murawy, zio"oro-$la itp.), a tak%e fauny. 
 
 
Du%e ekosystemy le$no-"#kowo-torfowiskowe (kompleksy ekosystemów) � Wyró%niono trzy 
obszary stanowi#ce wymieniony kompleks ekosystemów pozadolinnych, obejmuj#ce frag-
menty wysoczyzny morenowej wraz z du%ymi zag"'bieniami bezodp"ywowymi, w pó"nocno-
zachodniej cz'$ci terenów wsi Kruszki ( poza terenem zmiany Studium), w po"udniowo-
zachodniej cz'$ci wsi Kruszki (na zachód od Paw"ówki) oraz w po"udniowo-zachodniej cz'-
$ci wsi Morgi. W skali opracowania s# to najwi'ksze kompleksy le$ne, którym w mniejszym 
stopniu towarzysz# siedliska "#kowe i torfowiskowe. Z uwagi zw"aszcza na wi'ksz# po-
wierzchni', a tak%e zmienne warunki biotopowe (szczególnie wilgotno$ciowe), w lasach tych 
mog# utrzymywa+ si' ró%ne grupy fauny le$nej (fauna brzegów i wn'trza lasów), zale%nie od 
miejscowych warunków siedliskowych.  
 
Oprócz powy%szych, do ekosystemów o potencjalnie ni%szej, tj. $redniej bioró%norodno$ci, 
które cechuje podwy%szony potencja" jedynie w skali miejscowej, zaliczono ma"e ekosystemy 
le$ne i "#kowo-torfowiskowe powi#zane przestrzenie obni%eniami dolinnymi i wytopiskowymi, 
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cz"#ciowo zwi$zanymi z wyst"powaniem cieków oraz ma%ych zbiorników wodnych. W przy-
padku lasów s$ to p%aty ma%e, zw%aszcza nie stwarzaj$ce warunków specyficznych wn"trza 
lasu. Siedliska lasów, %$k, wód, cz"#ciowo wzajemnie si" kontaktuj$ przestrzennie i uzupe%-
niaj$ poprzez system lokalnych obni&e' (zwykle podmok%ych), w zwi$zku z czym odznaczaj$ 
si" potencjalnie wi"ksz$ bioró&norodno#ci$ od przyleg%ych gruntów ornych. 
 
 
4.1.7 Charakterystyka powi$za' mi"dzy elementami #rodowiska, w tym z szerszym 

otoczeniem 
 
Na terenie oraz w s$siedztwie obszaru obj"tego prognoz$ zidentyfikowano poni&sze 
podstawowe struktury ekologiczne odpowiadaj$ce za utrzymanie lokalnych i ponadlokalnych 
przestrzennych powi$za' przyrodniczych:  
 
Dolina Czarnej Ha'czy - podstawowym i najwa&niejszym elementem przyrodniczej struktury 
przestrzennej jest w skali opracowania dolina Czarnej Ha'czy, stanowi$ca korytarz 
ekologiczny rangi regionalnej. Jest to struktura ekologiczna o du&ym stopniu naturalno#ci 
przyrodniczej i ekologicznej, która %$czy w szczególno#ci obszarowe formy ochrony przyrody 
ró&nej rangi jak: Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy, obszary 
chronionego krajobrazu, a tak&e wyznaczone w dolinie Czarnej Ha'czy rezerwaty przyrody.  
 
Obni&enie dolinne rowu technicznego A (zwanego Rucawizn$) � korytarz ekologiczny o 
charakterze #ci#le lokalnym, stanowi$cy o powi$zaniach przestrzennych mi"dzy obni&eniami 
i du&ym kompleksem le#nym wysoczyzny morenowej w rejonie wsi Kruszki, a tak&e 
Jeziorem Okmin na po%udniu. Ci$g%o#* przestrzenna tej struktury ekologicznej jest zmienna, 
a w skali opracowania najlepiej zachowany jest fragment z du&ym kompleksem le#nym na 
torfach w po%udniowej cz"#ci wsi Stara Paw%ówka.  
 
Obni&enie dolinne strugi z rejonu Malesowizny (dolina Gaciska) - korytarz ekologiczny o 
charakterze lokalnym, %$cz$cy si" zarówno na wlocie (dolina wisz$ca), jak i na wylocie (rejon 
Malesowizny), z dolin$ Czarnej Ha'czy. Funkcjonalno#* ekologiczna doliny jest znaczna, 
albowiem jest niezabudowana, zdominowana przez ekosystemy le#ne i %$kowe.  
 
Obni&enie dolinne strugi z rejonu Kruszek � tak samo jak powy&sze, jest to korytarz 
ekologiczny lokalny, obejmuj$cy g%"bok$ dolin" rynnow$ dop%ywu Czarnej Ha'czy, o dobrze 
zachowanej funkcjonalno#ci ekologicznej, z kompleksami lasów, %$k i siedlisk podmok%ych w 
dnie doliny i na stokach. Dolina funkcjonuje w obr"bie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  
 
Du&e kompleksy le#ne � zlokalizowane w zachodniej cz"#ci obr"bu Kruszki stanowi$ jedynie 
ma%e fragmenty do#* rozleg%ych i zwartych ekosystemów le#nych, rozci$gaj$cych si" poza 
teren opracowania (na kierunku pó%nocno-zachodnim i po%udniowo-zachodnim). Obszary te 
nale&y traktowa* jako lokalne le#ne w"z%y ekologiczne (obszary w"z%owe). 
 
Pozosta%e, ma%e obni&enia dolinne, równie& podmok%e zag%"bienia, w obr"bie których 
wyst"puj$ %$ki, kompleksy le#ne, inne elementy seminaturalnej szaty ro#linnej, a tak&e wody 
powierzchniowe (w tym zw%aszcza drobne zbiorniki wodne), stanowi$ o miejscowych 
powi$zaniach przestrzennych. Nale&y mie* jednak na uwadze, &e w krajobrazie 
mozaikowatym, z du&ym udzia%em siedlisk %$kowych poza obni&eniami dolinnymi, 
przemieszczanie si" cz"#ci lokalnych populacji fauny, mo&e mie* miejsce na ca%ym 
obszarze lub innymi szlakami (w zale&no#ci od gatunku).  
 
Teren gminy Przero#l w ca%o#ci po%o&ony jest w obszarach o du&ej warto#ci przyrodniczej  
i krajobrazowej. Ca%a gmina po%o&ona jest w w"+le  mi"dzynarodowym  16M sieci  ECONET-
Polska, w tym Suwalski Park Krajobrazowy stanowi biocentrum le&$ce w obr"bie tego w"z%a.  
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4.1.8 Charakterystyka zagospodarowania terenu oraz wykorzystania zasobów naturalnych 
 
· Zagospodarowanie terenu  
 
Tereny obj"te projektem zmiany studium stanowi# w zdecydowanej przewadze grunty u$yt-
kowane rolniczo, tj. zarówno jako grunty orne jak i %#ki oraz pastwiska. Jest to dominuj#ca 
forma wykorzystania obszaru. 
 
Powierzchnie le&ne wyst"puj# w rozproszeniu i maja posta' ró�nej wielko&ci p�atów. Znajdu-
j# si" g%ównie w obr"bie den dolinnych i zag%"bie(, na których wyst"puj# gleby pochodzenia 
organicznego )zwykle s# to zadrzewione torfowiska, stanowi#ce obecnie lasy bagienne),  
a tak$e na stromych zboczach dolinnych, gdzie maja posta' borów sosnowych. 
 
Udzia% terenów zabudowanych jest nieznaczny i obejmuje mniej lub bardziej zwart# zabudo-
w" wiejsk#, ci#gn#c# si" wzd%u$ lokalnych dróg asfaltowych. Jest to zabudowa wsi Kruszki, 
Paw%ówka Stara, Morgi, !mieciuchówka.  
 
 
· Zasoby naturalne i ich wykorzystanie  
 
Zasoby le�ne 
 
W obszarze zmiany studium znajduje si" szereg ró$nej wielko&ci powierzchni le&nych posia-
daj#cych ró$ny potencja% przyrodniczy i zró$nicowanie siedliskowe )bory sosnowe, %"gi ol-
szowe, brzozowe lasy bagienne), zale$nie od stopnia antropogenicznego odkszta%cenia i 
wielko&ci lasu. Ekosystemy le&ne utrzymuj# si" w najwi"kszych powierzchniach w dnach 
dolin i ich stromych zboczy, zajmuj# tereny gleb pochodzenia organicznego )g%ównie torfowi-
ska niskie*, a tak$e fragmenty zag%"bie( i zboczy w obr"bie wysoczyzny morenowej. 
 
Zasoby glebowe 
 
Gleby stanowi# jeden z podstawowych zasobów przyrodniczych, gdy$ teren prawie w ca%o&ci 
pozostaje niezainwestowany i u$ytkowany jest rolniczo. Przydatno&' rolnicza gleb jest &red-
nia, gdy$ wyst"puje zdecydowana przewaga gleb o &redniej warto&ci u$ytkowej, tj. klasy IV, 
zarówno gruntów ornych jak i u$ytków zielonych. Tylko miejscowo, w niewielkich p%atach, 
wyst"puj# gleb klasy III. Brak jest natomiast gleb wysokiej i najwy$szej warto&ci bonitacyjnej, 
mianowicie I i II klasy.  
 
Ochrona zasobów glebowych opiera si" na zapisach Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochro-
nie gruntów rolnych i le&nych [tekst jednolity: Dz.U. z 2004, nr 121, poz. 1266 z pó+-
niejszymi zmianami], w zwi#zku z czym ochronie szczególnej podlegaj# gleby klasy I-III. 
 
Zanotowano wyst"powanie znacznych area%ów gleb pochodzenia organicznego w dnach 
obni$e( dolinnych i zag%"bie( terenu. Obecnie ustawa o ochronie gruntów rolnych i le&nych 
nie zawiera zapisów dotycz#cych ograniczenia w przeznaczaniu na cele nierolnicze gleb 
pochodzenia organicznego.   
 
Zasoby wodne 
 
Wody powierzchniowe nie maj# znaczenia dla zaopatrzenia obszaru w wod" pitn#, gdy$ 
wody te nie s# w tym celu ujmowane. Sam obszar obj"ty prognoz# odznacza si" wyst"po-
waniem dobrze rozwini"tej sieci wód powierzchniowych, jednak$e oprócz Czarnej Ha(czy, 
s# to wy%#cznie drobne cieki naturalne oraz system rowów odwadniaj#cych zag%"bienia i tor-
fowiska. W sk%ad wód powierzchniowych wchodzi równie$ system drobnych zbiorników wod-
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nych wypełniaj�cych zagł�bienia, głównie wytopiskowe. S� to zbiorniki na tyle małe, w wi�k-
szo�ci okresowe, �e nie maj� wi�kszego znaczenia u�ytkowego.  

Wody podziemne maj� charakter wód czwartorz�dowych. Mi��szo�� warstw utworów czwar-
torz�dowych waha si� od 250 do 300 m. Obszar gminy nie nale�y do zasobnych w wod�. 
Wody podziemne zasilane s� głównie z wód opadowych, których wi�ksza cz��� spływa do 
sieci hydrograficznej ze wzgl�du na urze�bienie terenu i istniej�ce melioracje. Zaopatrzenie 
gminy w wod� oparte jest tym samym o uj�cia wód podziemnych czwartorz�dowego pozio-
mu wodono�nego. Na terenie gminy istniej� trzy stacje wodoci�gowe - w Przero�li, Pawłów-
ce i Smieciuchówce. Wydajno�� uj�� tych stacji wynosi: w Przero�li - 187 m3/d, w Pawłówce 
- 187 m3/d i w Smieciuchówce - 200 m3/d.  

Tereny udokumentowanych złó� kopalin 

Na obszarze nie wyst�puj� udokumentowane lub perspektywiczne zasoby złó� surowców 
mineralnych – brak danych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych Pa	stwowego Instytu-
tu Geologicznego. Charakterystyczne natomiast jest liczne wyst�powanie małych eksploata-
cji, głównie piasków i �wirów czwartorz�dowych, eksploatowanych na potrzeby lokalne, zwy-
kle na „dziko”. 

Zasoby krajobrazowe 

Zasadniczym elementem wpływaj�cym na walory krajobrazowe jest młodoglacjalna rze�ba 
terenu, która powoduje, �e krajobraz na obszarze opracowania jest zmienny i do�� zró�ni-
cowany. Krajobraz ukształtowany został w czasie zlodowacenia bałtyckiego, ok. 10.000 lat 
temu. Jest to obszar wyst�powania moreny dennej, moren czołowych, ozów, doliny wisz�cej, 
równiny sandrowej, dolin rynnowych i dolin wód roztopowych, zagł�bie	 wytopiskowych i 
innych zagł�bie	 ró�nej genezy, a tak�e równin torfowych.  

Krajobraz ma charakter pagórkowaty i wzgórzowy, z gł�boko wcinaj�cymi si� w powierzch-
ni� wysoczyzn dolinami wy�łobionymi przez wody spływaj�ce z i spod topniej�cego lodowca. 
Rzadko�ci� geomorfologiczn� jest tzw. dolina wisz�ca we wschodniej cz��ci terenu Kruszki 
(wisz�ca dolina Gaciska). Oprócz dolin elementami warunkuj�cymi ró�norodno�� walorów 
krajobrazowych s� liczne obni�enia i zagł�bienia �ródmorenowe, w których wyst�puj� drob-
ne stałe i okresowe zbiorniki wodne, bagna i torfowiska, ł�ki oraz szereg zró�nicowanych 
wielko�ciowo i siedliskowo kompleksów le�nych.   

Znaczna cz��� obszaru obj�ta jest krajobrazowymi formami ochrony, o których mowa w roz-
dziale 4.1.10. Za najcenniejsze krajobrazowo w skali opracowania uznano obszary wcho-
dz�ce w skład Suwalskiego Parku Krajobrazowego, obejmuj�ce:  

• Gł�bok� dolin� rynnow� Czarnej Ha	czy i jej dopływu jaki stanowi struga z rejonu 
miejscowo�ci Kruszki, wraz ze stref� zboczow�, we wschodniej cz��ci wsi Kruszki, 

• Gł�bok� dolin� wisz�c� (dolina wód roztopowych) dopływu (strugi) z rejonu Malesowi-
zny na terenie Kruszek (wisz�ca dolina „Gaciska”). 

4.1.9 Charakterystyka zabytków i dóbr kultury  

W rejonie obszaru zmiany studium nie wyst�puj� obiekty  wpisane  do  rejestru  zabytków. 

W �mieciuchówce wyst�puj� zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji  zabytków jednak�e nieistniej�ce w terenie:  

� budynek mieszkalny – chałupa 43 

� budynek mieszkalny nr 52; 
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Pierwsza wersja studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przero�l nie wskazywała na wyst�powanie stanowisk archeologicznych w granicach 
terenu zmiany tego studium. Natomiast nowsze dane pozwalaj� na stwierdzenie, �e w ob-
szarze prognozy znajduje si� 7 stanowisk archeologicznych: 

1) Kruszki (AZP 14-83/6) -  cmentarzysko kurhanowe: ?; 

2) Kruszki (AZP 14-83/9 – cmentarzysko? : ?; trzy „kamienice”, kurhany - ?; 

3) Kruszki (AZP 14-83/10) – �lad wsi: czasów nowo�ytnych XIXw.; 

4) Pawłówka Stara (AZP 14-83/14) -  �lad osadnictwa: epoka kamienia; osa-

da/cmentarzysko? : kultura sudowska: pó�ny okres rzymski/okres w�drówek ludów; 

5) Pawłówka Stara (AZP 15-83/3) – cmentarzysko kurhanowe: ?; 

6) Pawłówka Stara (AZP 15-83/4) – �lady wsi: czasy nowo�ytne XVII-XIXw.; 

7) Pawłówka Stara (AZP 15-83/5) – �lady osady – kultura sudowska – pó�ny okres  rzym-

ski/ okres w�drówek ludów XI-XIIIw. 

Analiza materiałów archiwalnych pozwala stwierdzi	, �e obszar odznacza si� brakiem wy-
st�powania innych obiektów o charakterze zabytkowym, w tym takich jak: parki podworskie, 
strefy ochrony konserwatorskiej.  

4.1.10 Charakterystyka form ochrony przyrody  

Teren w znacznej cz��ci podlega obszarowej ochronie, w tym zawłaszcza w odniesieniu do 
ochrony walorów krajobrazowych [patrz: zał. graficzny nr  4.1-1 i 4.1-2 ]. Obszarami chronio-
nymi s�:   

• Suwalski Park Krajobrazowy,  

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Suwalska,  

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Jeleniewo,  

• Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny.  

• Bezpo�rednio od wschodniej strony obr�bu Kruszki przylega Rezerwat Przyrody Gła-

zowisko Bachanowo Nad Czarn� Ha�cz� (w obr�bie Suwalskiego Parku Krajobrazo-

wego). 

• Ochron� indywidualn� obj�ty jest jeden pomnikowy głaz narzutowy, zlokalizowany w 

s�siedztwie drogi Kruszki – Bachanowo, na terenie Kruszek (poza terenem zmiany 

Studium). 
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Charakterystyka form ochrony przyrody  
 
Suwalski Park Krajobrazowy  
 
W granicach zmiany studium Park obejmuje jedynie niewielk", wschodni" cz#$% gruntów wsi 
Kruszki, od drogi Malesowizna � Kruszki � Bachanowo. Jest to jedynie zachodni fragment 
Parku, po&o'ony poza g&ównymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, jakimi odznacza 
si# dolina Czarnej Ha(czy oraz jej dop&ywy, stanowi"ce doliny rynnowe, w obr#bie których 
wyst#puj" takie rzadkie formy rze)by jak ozy, a tak'e dolina strugi z rejonu Malesowizny, 
stanowi"ca tzw. dolin# wisz"c" � wisz"ca dolina Gaciska, równie' bardzo rzadki element 
rze)by polodowcowej. Planowane jest obj#cie, w granicach Parku ale poza terenem zmiany 
studium, doliny Czarnej Ha(czy wraz z  wisz"c" dolin" �Gaciska� oraz z ozem turtulsko-
bachanowskim ochron" w formie rezerwatu przyrody *zgodnie z Planem Ochrony 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego).  
 
Podstaw" prawn" funkcjonowania Suwalskiego Parku Krajobrazowego, jest: Uchwa&a Nr III/ 
14/ 76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwa&kach z dnia 12 stycznia 1976 r. w sprawie 
utworzenia Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. WRN z 1976 r. Nr 1, poz. 3); 
Rozporz"dzenie Nr 32/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 pa)dziernika 2002 r. w sprawie 
Su-walskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 53, poz. 1171). 
 
Suwalski Park Krajobrazowy zosta& utworzony w 1976 roku. Po&o'ony jest na Pojezierzu 
Litewskim w mezoregionie Pojezierze Wschodniosuwalskie. Obejmuje Zag&#bienie Szeszupy 
i tereny otaczaj"ce jez. Ha(cza *najg&#bsze jezioro w Polsce+. Powierzchnia parku wynosi 
6284 ha (62,8 km2). Tu znajduje si# - b#d"ca symbolem Suwalszczyzny - Góra Cisowa.  
Jeziora Parku uchodz" za najpi#kniejsze w Polsce. Klimat ma tu cechy kontynentalne i 
nale'y do najsurowszych w kraju. Zimy bywaj" d&ugie i mro)ne, lata ciep&e i suche. 
Surowo$% klimatu sprawia, 'e w szacie ro$linnej wyst#puje wiele gatunków pó&nocno-
wschodnich, b#d"cych w wi#kszo$ci reliktami polodowcowymi. Wyst#puj" tu równie' gatunki 
zwierz"t charakterystyczne dla ch&odnego klimatu: ryba sieja, ptak orzechówka, ma&y gryzo( 
� smu'ka. Jednak ssakiem najbardziej charakterystycznym dla tego rejonu jest bóbr - 
pospolicie wyst#puj"cy nad wodami. 
Na terenie Parku znajduj" si# nast#puj"ce u'ytki ekologiczne: jezioro Kojle, Perty, Szurpi&y i 
Jeglówek, oraz 3 rezerwaty przyrody o &"cznej powierzchni 320,86 ha: rezerwat 
krajobrazowo-wodny -Jezioro Ha(cza- o powierzchni 304 ha, obejmuje najg&#bsze w Polsce 
jezioro Ha(cza *108,5 m+; rezerwat geologiczno-krajobrazowy -G&azowisko Bachanowo nad 
Czarn" Ha(cz"- o powierzchni 0,98 ha; rezerwat geologiczny -G&azowisko �opuchowskie- o 
powierzchni 16 ha.  
 
Na terenie Parku wyst#puje ok. 650 gatunków ro$lin naczyniowych, czemu sprzyja du'e 
urozmaicenie rze)by i ró'norodno$% $rodowisk. Ochron" ca&kowit" obj#tych jest 37 
gatunków ro$lin, a ochron" cz#$ciow" dodatkowo 13 gatunków. Specyfik" Parku jest 
wyst#powanie wielu rzadkich gatunków borealnych i reliktów polodowcowych *g&ównie ro$lin 
torfowiskowych) oraz zbiorowisk ro$lin ciep&olubnych, porastaj"cych nas&onecznione zbocza 
wzgórz. Notuje si# tu 26 siedlisk przyrodniczych. Do najwi#kszych rzadko$ci florystycznych 
Parku nale'": wawrzynek wilcze&yko, ba'yna czarna, we&nianeczka alpejska, skrzyp 
olbrzymi, czosnek nied)wiedzi, miesi#cznica trwa&a, k&o% wiechowata, lilia z&otog&ów, rosiczki 
� ok. r"g&olistna i d&ugolistna, orlik pospolity oraz storczyki � kruszczyk b&otny i 
rdzawoczerwony, lipiennik Loesela, podkolan zielonawy, listera jajowata. 
  
W wodach Czarnej Ha(czy 'yje przedstawiciel wód górskich � wyp&awek alpejski, w jeziorze 
Ha(cza wyst#puje zespó& skorupiaków charakterystyczny dla wód skandynawsko-ba&tyckich 
oraz gatunki b#d"ce reliktami polodowcowymi. W nielicznych jeziorach 'yje rak szlachetny. 
Spo$ród ryb wyst#puje tu m.in.: sieja, sielawa, g&owacz bia&op&etwy i pr#gop&etwy, pstr"g 
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potokowy, strzebla potokowa, reintrodukowana tro" jeziorowa, kr#p, kie$b, stynka, w%gorz, 
szczupak, lin.  
Notowanych jest 130 gatunków ptaków, w tym 106 gniazduj#cych. Cenniejszymi z nich s#: 
orzechówka, kraska, bia$orzytka, dzi%cio$ czarny, jerzyk, &uraw, wilga, pszczo$ojad, krogulec, 
kania ruda, orlik krzykliwy oraz zalatuj#cym nad jeziora Ha'cza orze$ bielik.  
 
Obszary le(ne, tereny $#k, bagien i upraw polowych zamieszkuj# licznie drobne ssaki: 
ryjówka aksamitna i malutka, nornica ruda, mysz le(na, badylarka Nad wodami wyst%puje 
karczownik pó$nocny, rz%sorek rzeczek, pi&mak. Z wi%kszych ssaków liczny jest jenot, 
borsuk, lis, tchórz, wydra, gronostaj, $asica. Bardzo liczny jest bóbr europejski. Teren le(ne 
zamieszkuje dzik i sarna. Wielk# osobliwo(ci# jest zaj#c bielak - mieszkaniec pó$nocnej 
Europy. 
 
Ogólnie ochronie gatunkowej podlega: 8 gatunków owadów, 5 gatunków ryb, 11 gatunków 
p$azów, 5 gatunków gadów, 125 gatunków ptaków, 19 gatunków ssaków. 
 
G$ówne kierunki ochrony Parku to: ochrona przyrody, ochrona (rodowiska kulturowego, 
ochrona krajobrazu. 
 
 
Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) - �Ostoja Suwalska� 
(PLH200003) 
 
Granice tego obszaru pokrywaj# si% w obszarze zmiany studium z granicami Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego, a zatem i walory przyrodnicze s# takie same.  
 
Obszar Natura 2000 PLH200003 Ostoja Suwalska ma powierzchni% 6349,5 ha. Obszar ten 
ma znaczenie dla Wspólnoty i zosta$ zatwierdzony Decyzj# Komisji Europejskiej 2011/64/UE 
z dnia 10.01.2011 r. (decyzja przyjmuj#ca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zak-
tualizowany wykaz terenów maj#cych znaczenie dla Wspólnoty sk$adaj#cych si% na konty-
nentalny region biogeograficzny, notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669 - Dz. U. UE 
L33 z dnia 08.02.2011 r.).  
Obszar po$o&ony jest w zasi%gu mikroregionu Wzgórza Jeleniewskie, który wchodzi w sk$ad 
mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego i makroregionu Pojezierze Suwalskie. Za-
si%giem swoim obejmuje obszar morenowych wzniesie' pomi%dzy polodowcow# rynn# 
Czarnej Ha'czy a rynnowymi jeziorami Szelment Wielki i Szelment Ma$y. Obszar Natura 
2000 obejmuje zasi%giem teren najstarszego w Polsce Suwalskiego Parku Krajobrazowego 
)SPK* oraz 4 rezerwatów: G$azowisko �opuchowskie, G$azowisko Bachanowskie nad Czar-
na Ha'cz#, Jezioro Ha'cza i Rutka. Cech# charakterystyczna Ostoi jest wyj#tkowa ró&no-
rodno(" i mozaika siedlisk, co decyduje o bogactwie flory i fauny tego terenu. 
Jest to unikatowy, m$odoglacjalny krajobraz polodowcowy, którego cechami charakterystycz-
nymi s# nieregularnie rozmieszczone skupienia moren czo$owych i dennych oraz wyd$u&one 
wa$y ozów, g$%bokie rynny rzeczne i jeziorne oraz wyj#tkowa du&a liczba g$azów narzuto-
wych. Rze+ba terenu ukszta$towana zosta$a w czwartorz%dzie, a wyst%puj#ce na powierzchni 
osady z tamtego okresu (piaski, gliny zwa$owe, ily oraz mu$ki* zalegaj# tu warstw# o grubo(ci 
ok.250-280 m. 
Teren le&y w dorzeczu Niemna i jest odwadniany przez dwa systemy rzeczne: Szeszup% i 
Czarn# Ha'cz%. G$ównym elementem sieci hydrograficznej tego obszaru s# jeziora, których 
liczba si%ga 24. Najwi%kszym )305 ha* i najg$%bszym jest Jezioro Ha'cza )108,5 m* Drugim 
pod wzgl%dem wielko(ci jest jezioro Szurpi$y o powierzchni 80,9 ha i g$%boko(ci maks. 
46,8m). Wa&n# rol% w obiegu wody odgrywaj# wyp$ywy wód podziemnych: +ród$a, wycieki i 
wysi%ki, których szacuje si% w sumie na oko$o 109. S# to na ogó$ +ród$a grawitacyjne w zbo-
czach zag$%bienia Szeszupy i w dolinie Czarnej Ha'czy )Reszczy'ski, �wierubska 2009). 
Wa&nym elementem krajobrazu s# m.in. zespo$y jezior kleszczowieckich )Kojle, Perty, Pu-
rwin* oraz zespó$ jezior szurpilskich )Szurpi$y, Jeglówek, Tchliczysko*. Jeziora tego obszaru 
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charakteryzuj" si# do$% du&ym udzia'em zbiorników mezotroficznych i mezoeutroficznych. 
Niski stopie( &yzno$ci wód wynika z faktu znacznego zasilania jezior przez )ród'a i wysi#ki 
wód podziemnych oraz ograniczonej antropopresji. W akwenach o najni&szej &yzno$ci, do 
których nale&" Ha(cza i Perty oraz Jaczno, ro$linno$% jest bardzo uboga. 
Jezioro Ha(cza cechuje jest w znacznym stopniu poro$ni#te przez ramienice: przeciwstaw-
na, szorstka i zwyczajna. Mniej liczna jest natomiast ramienica szczeciniasta � glon ch'od-
nych i czystych jezior górskich, maj"cy w Ha(czy jedyne swoje stanowisko w Polsce ni&owej. 
Ogólnie powierzchnia pokrycia dna jeziora Ha(cza przez makrofity stanowi zaledwie 14 proc. 
powierzchni jeziora. Z kolei ro$linno$% jezior eutroficznych, do których nale&y wi#kszo$% 
akwenów tego obszaru, wykazuje typow" strefowo$%. W wodach tych stwierdzono obecno$% 
ponad czterdziestu zespo'ów ro$linnych maj"cych cz#sto charakter borealny i subborealny, 
np. zespó' rdestnicy szczecinolistnej, gr"&ela drobnego, grzybie(czyka wodnego, grzybieni 
pó'nocnych. Interesuj"cymi gatunkami spotykanymi w jeziorach s" owado&erne p'ywacze: 
$redni i drobny, k'o% wiechowata, prz#stka pospolita. 
Ostoja stanowi jedyne w Polsce miejsce wyst#powania glonu ramienicy szczeciniastej, two-
rz"cej tu tzw. '"ki podwodne. Wa&nymi dla Europy gatunkami ro$lin zgodnie z Za'"cznikiem I 
Dyrektywy Siedliskowej, gatunkami priorytetowymi s" tu: rzepik szczeciniasty i lipiennik Lo-
esela. Gatunkami zwierz"t za$: ssaki: bóbr europejski, mopek 'ydkow'osy, wydra, z p'azów: 
kumak nizinny, traszka grzebieniasta, z ryb: g'owacz bia'op'etwy, koza, a z bezkr#gowców: 
czerwo(czyk fioletek, czerwo(czyk nieparek, skójka gruboskorupowa. Na terenie Ostoi 
stwierdzono wyst#powanie 14 siedlisk z Za'"cznika I Dyrektywy Siedliskowej. Teren Ostoi 
mo&e stanowi% korytarz ekologiczny mi#dzy dwoma puszczami: Romnick" i Augustowsk".  
 
Podstawowe zagro&enia dla warto$ci przyrodniczych obszaru stanowi": presja budownictwa, 
szczególnie nad brzegami jezior, wydobywanie piasku, &wiru i g'azów narzutowych, eutrofi-
zacja wód oraz nielegalne odprowadzanie $cieków przydomowych i z gospodarstw rolnych. 
Pewne niebezpiecze(stwo stanowi'oby równie& ewentualne rozpocz#cie eksploatacji z'ó& 
rud polimetalicznych. 
 
Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH200003 Ostoja Suwalska s" siedliska 
przyrodnicze oraz gatunki zwierz"t i ro$lin: 
 
- siedliska przyrodnicze z Za'"cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
 
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi '"kami ramienic Charetea 
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe s" tylko murawy z istotnymi stanowi-
skami storczyków 
6230 Górskie i ni&owe murawy bli)niczkowe (Nardion - p'aty bogate florystycznie* 
6410 Zmiennowilgotne '"ki trz#$licowe (Molinion) 
6430 Zio'oro$la górskie +Adenostylion alliariae* i zio'oro$la nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
6510 Ni&owe i górskie $wie&e '"ki u&ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
7140 Torfowiska przej$ciowe i trz#sawiska (przewa&nie z ro$linno$ci" z Scheuchzerio-Caricetea) 
7150 Obni&enia na pod'o&u torfowym z ro$linno$ci" ze zwi"zku Rhynchosporion 
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m'ak, turzycowisk i mechowisk 
9170 Gr"d $rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pi-
no) 
91E0 -#gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alne-
nion) 
 

- gatunki zwierz"t z Za'"cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
 
1308 Mopek (Barbastella barbastellus) 
1318 Nocek 'ydkow'osy +Myotis dasycneme) 
1337 Bóbr europejski +Castor fiber) 
1355 Wydra (Lutra lutra) 



PROGNOZA  ODDZIA�YWANIA  NA  �RODOWISKO   ZMIANY  STUDIUM  UWARUNKOWA!  I  KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY  PRZERO�L 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,  (077) 455 89 50 
e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

37 

1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 
1188 Kumak nizinny (Bombina bombina) 
1149 Koza (Cobitis taenia) 
1163 G�owacz bia�op�etwy (Cottus gobio) 
1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) 
1060 Czerwo#czyk nieparek (Lycaena dispar) 
4038 Czerwo#czyk fioletek (Lycaena helle) 
 

- gatunki ro"lin z Za#$cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 
1903 Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) 
1939 Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa) 

 
 
Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) � �Jeleniewo� 
PLH200001  
 
Rozci$ga si% wzd#u& doliny Czarnej Ha!czy i na terenie obj%tym prognoz$ obejmuje 
zasi%giem fragment wschodniego obszaru so#ectwa Morgi. 
 
Obszar Natura 2000 PLH200001 Jeleniewo o powierzchni 5910,1 ha, maj$cy znaczenie dla 
Wspólnoty zosta# zatwierdzony Decyzj$ Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 
10.01.2011r. (decyzja przyjmuj$ca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty 
zaktualizowany wykaz terenów maj$cych znaczenie dla Wspólnoty sk#adaj$cych si% na 
kontynentalny region biogeograficzny, notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669 - Dz.U. 
UE L33 z dnia 08.02.2011 r.). 
Przedmiotem ochrony w obszarze by# pocz$tkowo nocek #ydkow#osy (Myotis dasycneme).  
Zosta# uznany za jeden z najrzadszych i najbardziej zagro&onych wymarciem gatunków 
nietoperzy w Europie (Limpens, 1999). Na szczeblu krajowym podlega on ochronie "cis#ej na 
podstawie Rozporz$dzania Ministra o Ochronie Gatunkowej Zwierz$t z dnia 26 wrze"nia 
2001 r. Na szczeblu mi%dzynarodowym nocek #ydkow#osy chroniony jest na podstawie:  
Aneksu II Konwencji Berne!skiej oraz w ramach Rezolucji nr 6 sta#ej komisji tej konwencji 
dotycz$cej listy gatunków wymagaj$cych specjalnej ochrony siedlisk; Aneksu Konwencji O 
ochronie W%drownych Gatunków Dzikich Zwierz$t (Konwencja Bo!ska); Porozumienia o 
ochronie Nietoperzy w Europie, podpisanego na bazie Konwencji Bo!skiej; Od 1996 r. 
znajduje si% na Czerwonej Li"cie Gatunków Zagro&onych IUCN w kategorii gatunków 
wra&liwych (VU) obj%ty Aneksem II i IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.  
 
Ostoja 'Jeleniewo' po#o&ona jest w zasi%gu mikroregionu Wzgórza Jeleniewskie, który 
wchodzi w sk#ad mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego i makroregionu Pojezierze 
Suwalskie. Zasi%giem swoim obejmuje obszar morenowych wzniesie! pomi%dzy 
polodowcow$ rynn$ Czarnej Ha!czy a rynnowymi jeziorami Szelment Wielki i Szelment 
Ma#y. Tworzenie ostoi ma za zadanie ochron% najwi%kszej w Polsce kolonii l%gowej 
nietoperza nocka #ydkow#osego, który zosta# uznany za jeden z najrzadszych i najbardziej 
zagro*onych wymarciem gatunków nietoperzy w Europie. Dotychczas istniej$cy Obszar 
Specjalnej Ochrony 'Jeleniewo' obejmowa# swym zasi%giem jedynie miejsce pobytu kolonii 
l%gowej, tj. zabytkowy, drewniany ko"ció# w Jeleniewie (0,42ha). Powi%kszenie obszaru ma 
na celu obj%cie ochron$ równie& obszaru &erowisk tego nietoperza. Nocek #ydkow#osy jest 
nietoperzem zwi$zanym z krajobrazem otwartym, z du&$ ilo"ci$ zbiorników i cieków 
wodnych. Jego stosunkowo d#ugie i szerokie skrzyd#a s$ adaptacj$ do &erowania w czasie 
szybkiego, prostoliniowego lotu nad powierzchni$ wód. W sk#adzie pokarmu tego gatunku 
dominuj$ muchówki, chrz$szcze, chru"ciki, motyle i komary. Zdobycz jest chwytana z 
powierzchni wody za pomoc$ du&ych i charakterystycznych dla tego gatunku stóp, w 
skrzyd#a lub w b#on% ogonow$. Dzi%ki dobrze wykszta#conym skrzyd#om i zdolno"ci do 
szybkiego lotu (do 35km/h) mo&e on &erowa+ w odleg#o"ci do 15 km od kolonii rozrodczych. 
Przeloty na &erowiska odbywaj$ si% wzd#u& liniowych elementów krajobrazu, którymi mog$ 
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by" aleje drzew i zakrzewie#, oraz cieki wodne. Kolonie rozrodcze zak�ada g�ównie w 
budynkach, (strychy, szczeliny %cian). Wielko%" kolonii wynosi od kilkudziesi&ciu do kilkuset 
osobników. Samice wracaj' do tych samych kolonii w kolejnych latach. W po$owie lub pod 
koniec czerwca rodz' si& m$ode, zwykle jedno na samic&, które po 4-5 tygodniach uzyskuj' 
zdolno%" lotu i rozpoczynaj' samodzielne *erowanie. Kolonia l&gowych nocka $ydkow$osego 
na strychu XIX-wiecznego Ko%cio$a Parafialnego w Jeleniewie jest jedn' z najwi&kszych w 
Polsce. Liczebno%" samic w kolonii okre%la si& na 400-500 szt. 
Ostoja +Jeleniewo+ obejmuje swym zasi&giem równie* dolin& Czarnej Ha#czy. W górnym 
biegu rzeki obserwuje si& liczne zakola, prze$omy, g$azowiska. Na tym odcinku Czarna 
Ha#cza, p$yn'c w g$&bokiej polodowcowej rynnie, przypomina wr&cz rzek& podgórsk' o 
wartkim nurcie, niedu*ej g$&boko%ci i wysokiej przejrzysto%ci wody. W Okolicach Turtula 
rzeka spowalnia swój bieg i meandruj& w kierunku Suwa$k rozleg$a dolin'. Cz&%" lasów w 
s'siedztwie koryta rzeki to $&gi olszowo-jesionowe o wysokiej warto%ci przyrodniczej oraz 
tzw. $&gi -ródliskowe. M$odoglacjalny charakter krajobrazu podkre%la wysoka liczba g$azów 
narzutowych znajduj'cych si& na zboczach pradoliny Czarnej Ha#czy. Zbocza te obfituj' w 
bogate gatunkowo fitocenozy kwietnych muraw ciep$olubnych i bli-niczkowych. 
Zró*nicowane ukszta$towanie terenu (z silnie nachylonymi zboczami) umo*liwi$o 
wytworzenie si& torfowisk -ródliskowych w dolinie rzeki w okolicach wsi Potasznia oraz 
Podwysokie Jeleniewskie. Fitocenozy te charakteryzuje wysoka ró*norodno%" florystyczna. 
Na szczególn' uwag& zas$uguje obecno%" rzadkich gatunków ro%lin kalcyfilnych. Na skutek 
zaprzestania gospodarowania na torfowiskach nast&puje rozwój zbiorowisk zaro%lowych. 
Ostoja stanowi istotne w skali kraju miejsce wyst&powania populacji Liparis loeselii. Na 
omawianym odcinku doliny Czarnej Ha#czy stwierdzono wyst&powanie równie* rzadkich 
gatunków ptaków, m.in. zimorodka, b$otniaka stawowego i $'kowego, bielika, b'ka, bociana 
bia$ego, derkacza, *urawia, dzi&cio$a czarnego, lerk&, ortolana, g'siorka. 
 
Potencjalne *erowiska oraz trasy przelotu nocka $ydkow$osego obejmuj' równie* cz&%" 
doliny Czarnej Ha#czy. Poza znaczeniem tego obszaru dla naturowego gatunku nietoperza 
dolina Czarnej Ha#czy w górnym odcinku cechuje si& du*ym bogactwem siedlisk 
przyrodniczych, w tym rzadkich tj. torfowiska soligeniczne stanowi'ce cz&sto jeden z 
elementów integracyjnych kompleksów mokrad$owych. Jednocze%nie jest miejscem 
wyst&powania licznych rzadkich gatunków ro%lin. Siedliska przyrodnicze wchodz'ce w  sk$ad 
obszaru s' dobrze zachowane. Czarna Ha#cza jako siedlisko przyrodnicze 3260 - "Nizinne i 
górskie rzeki ze zbiorowiskami w$osiennicznków+ - wype$nia istotn' luk& geograficzn' na 
mapie Polski oraz jest wa*nym obszarem dla zachowania zasobów tego siedliska na terenie 
Polski, dodatkowo istotnym dla zachowania jego krajowej zmienno%ci oraz siedlisk 
mokrad$owych uzale*nionych od wód p$yn'cych. 
 
Podstawowe zagro*enia s' nast&puj'ce: 
zanieczyszczenia wód (szczególnie pestycydami), obejmuj'cych *erowiska nocka 
$ydkow$osego, u*ywanie sprz&tu p$ywaj'cego z nap&dem spalinowym na jeziorach b&d'cych 
*erowiskiem nietoperzy (w godzinach nocnych w okresie od 15maja-15 sierpnia), likwidacja 
liniowych zadrzewie#, obecno%" radaru NATO przy wschodnim brzegu jeziora Szelment 
Wielki, obecno%" i rozbudowa si$owni wiatrowych na trasach przelotu nietoperzy, budowa 
ca$orocznego o%rodka rekreacyjnego (w tym wyci'gu narciarskiego) na Górze Jasionowej, 
sp$yw %cieków z gospodarstw ulokowanych nad brzegiem rzeki, zaprzestanie u*ytkowania 
rolnego $'k i pastwisk, naruszenie stosunków hydrologicznych w dolinie, intensywna 
zabudowa letniskowa, grodzenie dzia$ek a* po sam brzeg rzeki Czarna Ha#cza, jezior 
Szelment Wielki i Szelment Ma$y oraz jez. Okmin, sukcesja zaro%li na nieu*ytkowane 
torfowiska i murawy, zalesienia muraw, eksploatacja z$ó* kruszywa. 
 
Obecnie przedmiotami ochrony s' tu siedliska i gatunki: 
 
- siedliska przyrodnicze z Za$'cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
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3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi ��kami ramienic Charetea 
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w�osieniczników Ranunculion fluitantis 
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe s� tylko murawy z istotnymi stanowi-
skami storczyków 
6230 Górskie i ni*owe murawy bli"niczkowe (Nardion - p�aty bogate florystycznie) 
6510 Ni!owe i górskie #wie!e ��ki u!ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
7110 Torfowiska wysokie z ro#linno#ci� torfotwórcz� (!ywe) 
7140 Torfowiska przej#ciowe i trz$sawiska (przewa!nie z ro#linno#ci� z Scheuchzerio-Caricetea) 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m�ak, turzycowisk i mechowisk 
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pi-
no) 
91E0 %$gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alne-
nion) 
 

- gatunki zwierz�t z Za��cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
 
1318 Nocek �ydkow�osy (Myotis dasycneme) 
1308 Mopek (Barbastella barbastellus) 
1337 Bóbr europejski (Castor fiber) 
1355 Wydra (Lutra lutra) 
1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 
1188 Kumak nizinny (Bombina bombina) 

 
- gatunki ro#lin z Za��cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 
1903 Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) 

 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pó�nocnej Suwalszczyzny 
 
Obszar utworzony zosta� Rozporz�dzeniem nr 6/91 Wojewody Suwalskiego z dnia 2 maja 
1991 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu  
i wokó� jezior województwa suwalskiego [Dz. Urz. Woj. Suwalskiego z 1991 r., Nr 17, poz. 
167]. Zajmuje powierzchni$ 39 510 ha. Rozci�ga si$ od granicy z Litw� na pó�nocy po 
Suwa�ki i Wigierski Park Narodowy na po�udniu, obejmuj�c swym zasi$giem tereny na 
wschód od Suwalskiego parku Krajobrazowego, a! po OCK Pojezierza Sejne&skiego. Jedno 
z najpi$kniejszych w Polsce pojezierzy, gdzie mozaika jezior, licznych wzniesie&, pól, ��k i 
lasów harmonijnie splata si$ z sieci� dróg i zabudowa&, tworz�c pó�naturalny, lecz 
urzekaj�cy krajobraz. 
 Obszar ten zachwyca przede wszystkim pi$knym krajobrazem utworzonym  przez szereg 
polodowcowych form terenu: ozów, kemów, drumlinów,  mis wytopiskowych, sto!ków 
nap�ywowych i g�azów narzutowych.  Obok wysokich wa�ów morenowych znajduj� si$ tu 
g�$bokie rynny jeziorne. W okolicach Wi!ajn wyst$puje najwy!sze wzniesienie województwa 
- G. Rowelska wynosz�ca 299m npm, a w pobliskim Suwalskim Parku Krajobrazowym 
najg�$bsze z polskich jezior - Ha&cza o g�$boko#ci 108 m. Brak na tym obszarze du!ych 
kompleksów le#nych. Niewielkie lasy tworz� wraz z polami, ��kami i pojedynczo 
rozrzuconymi gospodarstwami swoist� suwalsk� mozaik$ krajobrazow�. To jedno z 
najcenniejszych miejsc rekreacyjnych i turystycznych w województwie podlaskim.  
Najwi$ksze jeziora obszaru to: Szelment Wielki i Ma�y, Wi!ajny, Okmin, Pobondzie, Mauda, 
Jemieliste i O!ewo. Bogata sie' rzeczna, mnogo#' oczek wodnych, "ródlisk, m�ak i bagienek 
bezodp�ywowych oraz jezior ró!nego typu sprzyja rozwojowi fauny i flory zwi�zanej z wod�. 
Surowy klimat decyduje w du!ej mierze o wyst$powaniu na tych terenach wielu gatunków o 
zasi$gu pó�nocnym - borealnym.  
Rozpatrywany obszar posiada wiele #ladów przesz�o#ci. Pozosta�o#ciami po wymar�ych ple-
mionach Jad"wingów s� m. in. grodziska np. ko�o wsi Sudawskie. Inne kulturowe warto#ci 
terenu to stare wsie i miasteczka z dawn� architektur� i uk�adem przestrzennym zabudowa&, 
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zabytkowe ko"cio#y, cmentarze, a tak$e wci%$ $ywe tradycje kultury i rzemios#a, kultywowa-
ne przez tutejszych mieszka&ców.  
 
 
Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu ró$norodno"ci biologicznej 
siedlisk przyrodniczych zwi%zanych z urozmaicon% rze'b% polodowcow% Pojezierza Pó#noc-
nej Suwalszczyzny, z licznymi jeziorami, kemami, ozami i wzgórzami morenowymi. Obszar 
zajmuje do"( znaczny teren zmiany studium, mianowicie: fragment wschodniego obszaru 
so#ectwa Morgi na wschód od drogi Morgi � Stara Paw#ówka i jego bezpo"rednie otoczenie 
od wschodu i po#udnia, ca#y teren wsi Kruszki z wy#%czeniem terenu wchodz%cego w sk#ad 
parku krajobrazowego, a tak$e pó#nocn% cz)"( gruntów Starej Paw#ówki.  
 
 
 
Rezerwat Przyrody G#azowisko Bachanowo Nad Czarn% Ha&cz%  
 
Rezerwat ten znajduje si) poza terenem zmiany studium (gmina Jeleniewo), jednak$e 
bezpo"rednio do niego przylega  *grunty wsi Kruszki+. Jest to rezerwat po#o$ony na terenie 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi najwi)ksze nagromadzenie g#azów 
narzutowych w Polsce. Ca#e g#azowisko zajmuje powierzchni) oko#o 3 ha, na której znajduje 
si) oko#o 10 tysi)cy g#azów ró$nej wielko"ci.  
 
 
Pomnik przyrody *g#az narzutowy+  
 
Na terenie gminy wyst)puje 12 zarejestrowanych pomników przyrody. Osiem z nich to g#azy 
narzutowe, a cztery to drzewa: d%b szypu#kowy oraz klon i wi%z. W obr)bie obszaru obj)tego 
prognoz% znajduje si) jeden pomnikowy g#az narzutowy, zlokalizowany w s%siedztwie drogi 
Kruszki � Bachanowo na terenie Kruszek. Jest to piaskowiec kwarcytowy, jasnoszary, 
drobnoziarnisty, o obwodzie 10,3m i wysoko"ci 0,8m.  
 
 
 
4.2. Charakterystyka potencjalnych zmian �rodowiska w przypadku braku realizacji 

ustale� projektowanego dokumentu 
 
Potencjalne zmiany "rodowiska w przypadku braku realizacji ustale& studium, mo$na 
przewidzie( na podstawie obecnego sposobu zagospodarowania i u$ytkowania obszaru oraz 
zaobserwowanych tendencji zachodz%cych w "rodowisku na przestrzeni ostatnich lat.  
 
Degradacja powierzchni ziemi, w tym rze'by terenu i gleb 
 
Podstawowym przejawem przekszta#ce& powierzchni ziemi s% wyrobiska po lokalnej 
eksploatacji odkrywkowej piasków i $wirów czwartorz)dowych, które obecnie pozostaj% 
nieu$ytkowane i niezagospodarowane. W obr)bie wyrobisk dochodzi do spontanicznej 
sukcesji ekologicznej i wykszta#cenia si) nowych uk#adów siedliskowych. Intensywno"( tego 
procesu mo$na uzna( za "redni% lub du$%. Natomiast nie mo$na wykluczy( w najbli$szej 
przysz#o"ci nowych zmian powierzchni ziemi w wyniku eksploatacji odkrywkowych na 
przedmiotowym obszarze.  
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Nale"y si# liczy$ ze stopniow% ekspansj% zabudowy, g&ównie jednorodzinnej, co b#dzie 
prowadzi$ do powolnego przekszta&cania coraz to wi#kszych terenów. Dotyczy to wszystkich 
miejscowo'ci w granicach opracowania. W tych przypadkach istotne jest, aby rozwój 
zabudowy wiejskiej by& realizowany poprzez powi#kszanie terenów ju" zabudowanych, a nie 
wprowadzanie zabudowy izolowanej jak ma to miejsce obecnie np. na gruntach wsi Stara 
Paw&ówka i Morgi, gdzie wyst#puj% pojedyncze posesje z dala od zwartej zabudowy 
wiejskiej.  
 
Zanieczyszczenie powietrza 
 
W przypadku mniejszych, lokalnych dróg, jakie wyst#puj% na terenie zmiany studium, ich 
uci%"liwo'$ w zakresie emisji do powietrza z pojazdów jest niewielka, w zasadzie pomijalna, 
gdy" ruch po tych drogach jest ma&y i nie prognozuje si#, aby w najbli"szej przysz&o'ci 
drastycznie wzros&a jego intensywno'$.  
 
Niekorzystnych zmian mo"na oczekiwa$ w przypadku rozwoju terenów zabudowanych, z 
którymi wi%"e si# emisja niska z systemów grzewczych (piece ró"nego typu). Jednak"e 
tendencja negatywna wyst%pi jedynie w przypadku nie stosowania rozwi%za* 
minimalizuj%cych oddzia&ywanie, a wi#c np.: stosowanie paliw niskoemisyjnych czy 
wdra"anie technologii korzystaj%cych z energii odnawialnych.  
 
Zagro"enie ha&asem i wibracjami 
 
Na terenie nie przewiduje si# budowy "adnych nowych +róde& ha&asu o charakterze 
komunikacyjnym. Równie" obci%"enie istniej%cych dróg nie powinno znacznie wzrasta$, 
zatem oddzia&ywanie akustyczne +róde& o charakterze komunikacyjnym nie b#dzie stanowi&o 
zagro"enia dla stanu klimatu akustycznego na tym obszarze.  
 
G&ównym +ród&em modyfikacji klimatu akustycznego mo"e by$ planowana budowa 
elektrowni wiatrowych na s%siednich terenach gminy, co wynika z wcze'niejszej zmiany 
Studium (tereny obj#te drug% zmian% Studium � patrz: za&. graficzny nr 2.3-1). Spodziewane 
s% zatem niewielkie zmiany klimatu akustycznego w pó&nocnej cz#'ci gminy Przero'l, tj. na 
przestrzeni obszaru rozci%gaj%cego si# mi#dzy miejscowo'ciami Przero'l � Ha*cza.  
 
Zagro"enie wód powierzchniowych i podziemnych 
 
Okre'lenie intensywno'ci niekorzystnych przekszta&ce* 'rodowiska wodnego jest trudne do 
okre'lenia, gdy" nie jest znana ich skala. Poza tym wp&yw na jako'$ wód maj% równie" 
czynniki zewn#trzne, np. stopie* zanieczyszczenia wód powierzchniowych mo"e wynika$ z 
emisji z miejscowo'ci s%siednich po&o"onych w zlewni Czarnej Ha*czy (np. Bachanowo, 
B&askowizna), a tak"e z intensywno'ci stosowanych zabiegów nawozowych (równie" poza 
terenem opracowania).  
W ogólno'ci jednak mo"na stwierdzi$, "e przysz&e dzia&ania minimalizuj%ce w odniesieniu do 
jako'ci wód powinny by$ ukierunkowane na rozpowszechnienie Kodeksu dobrej praktyki 
rolniczej oraz stosowanie si# do wymogów ustawy o nawozach i nawo"eniu, zw&aszcza w 
zakresie magazynowania i rolniczego wykorzystania nawozów naturalnych. Prawid&owo pro-
wadzona gospodarka rolna powinna zapewni$ dobre warunki jako'ciowe wód 
powierzchniowych i podziemnych.  
 
Podstawowe znaczenie ma równie" zapewnienie skutecznej ochrony przed 
zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych przed odprowadzaniem 'cieków 
sanitarnych z terenów mieszkaniowych.  
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W rozpatrywanym zakresie planowany rozwój energetyki wiatrowej jest pomijalny, bowiem z 
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych nie wi"#" si$ emisje zanieczyszcze% chemicznych 
do &rodowiska wodnego.  
 
 
Zagro#enie elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizuj"cym 
 
Obecne u#ytkowanie terenu nie wi"#e si$ z zagro#eniem elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizuj"cym. Natomiast mog" wyst"pi' zmiany w rozk(adzie pola lub 
promieniowania elektromagnetycznego w &rodowisku, gdy# w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Morgi oraz wsi �mieciuchówka, wyznaczono 
projektowany przebieg linii wysokiego napi$cia 110kV wraz ze stref" ochronn". Linia 
przebiega wy("cznie terenami rolnymi, w zwi"zku z czym nie stanowi zagro#enia dla terenów 
zamieszkanych.  
 
Zagro#enie warto&ci przyrodniczych 
 
Procesy polegaj"ce na przekszta(caniu i usuwaniu siedlisk ("kowych w dolinach na rzecz 
gruntów ornych, regulacji koryt cieków, melioracji dolin i innych obni#e% &ródmorenowych, 
karczowanie zieleni przywodnej, deponowanie odpadów, mog" powoli zachodzi' nadal, 
zw(aszcza z uwagi na ch$' utrzymania optymalnych warunków prowadzenia produkcji rolnej 
na terenach o p(ytkim poziomie wód gruntowych. Proces mo#e stopniowo post$powa', 
prowadz"c do obni#enia potencjalnej funkcjonalno&ci przyrodniczej dolin. Jednak#e nie 
nale#y równie# wyklucza' mo#liwo&ci zatrzymania cz$&ci z negatywnych zmian. 
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5. STAN �RODOWISKA NA TERENACH OBJ�TYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZ�CYM ODDZIA�YWANIEM ORAZ ISTNIEJ�CE PROBLEMY OCHRONY 
�RODOWISKA, W SZCZEGÓLNO�CI DOTYCZ�CE OBSZARÓW PODLEGAJ�-
CYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004  
O OCHRONIE  PRZYRODY 

 
5.1 Stan !rodowiska na obszarach obj"tych przewidywanym znacz#cym oddzia$y-

waniem  
 
Poni"ej przedstawiono stan #rodowiska dla ca$o#ci obszaru obj%tego projektem zmiany stu-
dium, z uwzgl%dnieniem terenów otaczaj&cych. W przypadkach uzasadnionych dla pó'niej-
szego prognozowania potencjalnych skutków realizacji ustale( studium (tj. w sytuacjach po-
tencjalnych oddzia$ywa(, które mog& mie) znacznie wi%kszy obszarowo skutek, jak. np. od-
dzia$ywanie ha$asu, czy wp$yw na krajobraz* lub braku jednoznacznych danych z terenu ob-
j%tego zmian& studium, przeanalizowano równie" stan #rodowiska otaczaj&cego.  
 
Charakterystyk% podstawowych elementów #rodowiska przedstawiono w rozdziale 4, w ni-
niejszym rozdziale zatem ograniczono si% do wyszczególnienia najistotniejszych aspektów 
zwi&zanych z jako#ci& #rodowiska oraz jego zagro"e(. 
 

· Stan jako!ci wód powierzchniowych i podziemnych 
 
Najwi%kszym zagro"eniem dla jako#ci wód powierzchniowych i podziemnych s& zanieczysz-
czenia obszarowe zwi&zane ze sp$ywami z gruntów ornych, wraz z wodami opadowymi, nie-
wykorzystanych przez ro#liny sk$adników nawozowych +g$ównie azot i fosfor*. Wzrost udzia$u 
substancji biogennych w #rodowisku wodnym powodowany jest zbyt intensywnym nawo"e-
niem gruntów rolnych.  
 
Drugim potencjalnym rodzajem zagro"enia jest fakt, i" cz%#) wytwarzanych w gospodar-
stwach domowych #cieków dostaje si% bez oczyszczenia do gleby, ska"aj&c tym samym 
wody powierzchniowe i podziemne. Brak jest bowiem zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej  
w cz%#ci gminy obj%tej zmiana studium.  
 
Na ogólny stan jako#ci wód powierzchniowych oraz podziemnych maj& wp$yw równie" 'ród$a 
zewn%trzne, obejmuj&ce: zrzuty #cieków do wód z terenów zabudowanych +np. miejscowo#ci 
rozlokowane wzd$u" doliny Czarnej Ha(czy*, sp$ywy z terenów rolnych poza obszarem obj%-
tym prognoz&. 
 
Jako#) wód powierzchniowych 
 
Wyniki bada( jako#ci wód powierzchniowych przedstawiono na podstawie pomiarów prowa-
dzonych w 2010 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony !rodowiska w Bia$ymstoku. 
Badania te prowadzone by$y na przekroju pomiarowo-kontrolnym Czarna Ha(cza profil gra-
niczny #luza Kudrynki, a wi%c w znacznej odleg$o#ci w dó$ rzeki w stosunku do terenu obj%-
tego prognoz&.  
  
W wymienionym punkcie pomiarowym wyniki bada( wskazuj&, "e wody Czarnej Ha(czy 
kwalifikuj& si% do II klasy � wody o dobrym stanie ekologicznym. Dobry stan ekologiczny 
oznacza, "e zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków niezak$óconych 
dzia$alno#ci& cz$owieka, s& niewielkie. Wska'nikami kwalifikuj&cymi wody rzeki do II klasy 
by$y: tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, azot kiejdahla. Oceny potencja$u ekologicznego czar-
nej Ha(czy w 2010 roku nie prowadzono.  
Przeprowadzona przez WIO! w Bia$ymstoku w 2010 roku ocena stanu chemicznego Czarnej 
Ha(czy w punkcie pomiarowo-kontrolnym Sobolewo wskazuje, "e rzeka prowadzi wody o 
stanie chemicznym poni"ej dobrego. O nieosi&gni%ciu stanu dobrego najcz%#ciej decydowa-
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"o ponadnormatywne st#$enie sumy benzo(b)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, co dotyczy 
wi#kszo%ci rzek województwa. 
Oceny przydatno%ci wód powierzchniowych do bytowania ryb nie prowadzono w 2010 roku 
dla Czarnej Ha&czy oraz innych cieków z rejonu obj#tego opracowaniem.  
Nie prowadzono równie$ oceny przydatno%ci wód do zaopatrzenia ludno%ci w wod# do spo-
$ycia, gdy$ na terenie województwa podlaskiego istnieje tylko jedno uj#cie wód po-
wierzchniowych p"yn'cych - na rzece Suprasil.  
 
Jako%* wód podziemnych 
 
Przedmiotem monitoringu wód podziemnych prowadzonego przez WIO� w Bia�ymstoku, s! 
jednolite cz"#ci wód podziemnych (JCWPd). Na terenie opracowania, jak i ca�ej gminy Prze-
ro#l, brak jest punktów monitoringowych badanych w 2010 roku. Najbli$sze pomiary wód 
podziemnych prowadzone by�y w s!siedniej gminie Jeleniewo. Badania prowadzono w 
dwóch miejscach, w których badano wody z g�"boko#ci 24m oraz 126m. Wyniki bada% z 
2010 roku wskazuj!, $e wody podziemne odznaczaj! si" dobrym stanem chemicznym (klasa 
od I do III), tj. kwalifikowane s! do II klasy (punkt z g�"boko#ci 24m) oraz III klasy jako#ci 
(punkt z g�"boko#ci 126m). Wska&nikami kwalifikuj!cymi wody podziemne do III klasy by�y: 
$elazo i HCO3. 
 

· Stan zanieczyszczenia powietrza 
 
W skali obszaru obj"tego prognoz! nie stwierdzono wyst"powania wi"kszych &róde� za-
nieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zw�aszcza o charakterze przemys�owym. Jako#' 
powietrza kszta�towana jest na obszarze przez: paleniska domowe oraz samochody poru-
szaj!ce si" po drogach lokalnych. Dodatkowo nad obszar nap�ywaj! zanieczyszczenia z 
terenów otaczaj!cych, w zwi!zku z czym nie jest mo$liwe jednoznaczne wskazanie jako#ci 
powietrza wynikaj!cej z uci!$liwo#ci lokalnych. Prowadzone w tym zakresie badania przez 
WIO� w Bia�ymstoku s! zbyt ogólne, aby by�y reprezentatywne dla terenu obj"tego progno-
z!, zw�aszcza $e najbli$sza stacja pomiarowa znajduje si" w Suwa�kach, a wi"c ponad 
8,0km od terenu zmiany studium.  
Na podstawie Planu ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego wiadomo, i$ stan czysto#ci 
powietrza na terenie Parku nie przekracza dopuszczalnych norm zanieczyszcze%. Podobny 
stan czysto#ci powietrza mo$na odnie#' do terenu opracowania, który cz"#ciowo znajduje 
si" w obr"bie Parku. 
 
Emisja z kot�owni, w tym z palenisk domowych 
Na stan zanieczyszczenia powietrza wp�ywaj! &ród�a emisji niskiej z palenisk domowych 
oraz z kot�owni z ma�ych obiektów us�ugowych (us�ugowo-mieszkaniowych), co zw�aszcza 
dotyczy okresów jesienno-zimowych, obejmuj!cych sezon grzewczy. W tych okresach mo$-
liwe jest obserwowanie podwy$szonego stopnia zanieczyszczenia w obr"bie i otoczeniu za-
budowy wiejskiej. Wyst"puj!ce tereny zabudowy wiejskiej obejmuj! ma�! liczb" posesji  
i maj! charakter do#' lu&no rozmieszczonych zabudowa% wzd�u$ dróg, co powoduje, $e ich 
znaczenie w kszta�towaniu klimatu sanitarnego powietrza jest ma�e, tj. ich uci!$liwo#' w za-
kresie emisji do powietrza nie jest du$a.  
 
Emisja z komunikacji drogowej 
Przez teren opracowania przebiegaj! jedynie drogi powiatowe o niskiej intensywno#ci ruchu 
drogowego, a tym samym uci!$liwo#ci. Z ruchem ko�owym na drogach zwi!zane s! emisje 
spalin ze spalania paliw w pojazdach samochodowych. Zanieczyszczenia w tym wypadku 
obejmuj!: w"glowodory, dwutlenek w"gla, tlenki azotu i siarki, o�ów. W zwi!zku z ma�ym 
ruchem przewiduje si", $e uci!$liwo#' ze strony dróg zamyka si" w pasach drogowych, a w 
ich dalszym s!siedztwie pozostaje na tyle niska, $e nie stwarza ogranicze% zdrowotnych dla 
ludzi. 
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· Ha�as  
 
Stan klimatu akustycznego kszta�towany jest przez wszystkie #ród�a d#wi$ku wyst$puj%ce na 
danym terenie. Jego jako&' ocenia si$ na podstawie wska#ników ha�asu zdefiniowanych w 
art. 112a ustawy Prawo ochrony &rodowiska [tekst jednolity: Dz. U. z dnia 15.02.2008 r. nr 
25, poz. 150] i okre&lonych w rozporz%dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha�asu [Dz. U. z dnia 05.07.2007 r. nr 120 poz. 826]. 
Wska#niki te ustalone zosta�y dla ró(nego rodzaju terenów zgodnie z art. 113 ust.2 ustawy 
Prawo ochrony &rodowiska, osobno dla pory dnia i pory nocy.  
 
Ha�as komunikacyjny 
Na analizowanym obszarze brak jest istotnych #róde� ha�asu o charakterze komunikacyjnym. 
Nie wyst$puj% tutaj ani drogi krajowe, ani drogi wojewódzkie, po których odbywa si$ g�ównie 
ruch tranzytowy ze znacznym udzia�em pojazdów ci$(kich, w szczególno&ci w przypadku 
dróg krajowych. Przez teren opracowania przebiegaj% jedynie drogi lokalne, tzn. drogi powia-
towe i gminne. Uci%(liwo&' tych dróg jest znacznie mniejsza ni( dróg krajowych lub woje-
wódzkich, poniewa( odbywa si$ po nich g�ównie ruch okolicznych mieszka)ców oraz pojaz-
dów dostawczych zaspokajaj%cych zapotrzebowanie tego terenu. Udzia� w ruchu pojazdów 
ci$(kich na tych kategoriach dróg jest zazwyczaj znikomy. Oddzia�ywanie akustyczne tego 
rodzaju dróg ma charakter jedynie lokalny i cz$sto zamyka si$ w obr$bie drogi lub kilku me-
trów w jej otoczeniu.  
 
Ha�as istniej%cych elektrowni wiatrowych 
Na terenie obj$tym zmian% studium znajduj% si$ ju( pracuj%ce elektrownie wiatrowe. W celu 
oszacowania oddzia�ywania pojedynczej elektrowni wiatrowej, pracuj%cej w rzeczywistych 
warunkach, przeprowadzono pomiary poziomu ha�asu w otoczeniu turbiny. Z prze-
prowadzonych pomiarów wynika, (e poziom ha�asu zarejestrowany w porze dziennej od 
frontu turbiny wynosi w odleg�o&ci 100 m � 39-41 dB*A+, natomiast w odleg�o&ci 10 m poziom 
d#wi$ku nie przekracza� warto&ci 50 dB*A+. W porze nocnej zarejestrowano poziomy d#wi$-
ku wynosz%ce: w odleg�o&ci 140 m od turbiny � 44-45 dB(A), w odleg�o&ci 350 m od turbiny � 
34-35 dB*A+. Pomiar w porze nocnej przeprowadzony by� z boku turbiny.  
Generalnie nale(y stwierdzi', (e funkcjonowanie elektrowni wiatrowych w stanie istniej%cym 
nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha�asu w &rodowisku. 
 
Ha�as przemys�owy 
Ha�as przemys�owy ma bardzo lokalny charakter, tzn. jego zasi$g oddzia�ywania ogranicza 
si$ jedynie do bezpo&redniego otocznia zak�adu. W chwili obecnej na obszarze zmiany stu-
dium brak jest #róde� ha�asu przemys�owego i poza nielicznymi budynkami zwi%zanymi z 
funkcjonowaniem us�ug nieuci%(liwych, w granicach opracowania brak jest istotnych #róde� 
ha�asu przemys�owego. 

 

· Stan i !ród�a zagro"enia rze!by i powierzchni terenu  
 
Terenami o przekszta�conej ju( powierzchni ziemi s% w chwili obecnej obszary ju( zabudo-
wane, gdzie dosz�o b%d# to do ca�kowitej utraty warstwy glebowej, lub te( do istotnego jej 
przekszta�cenia mechanicznego i/lub chemicznego. Przekszta�cona wierzchnia warstwa gle-
bowa i geomorfologiczna dotyczy równie( istniej%cych dróg utwardzonych. 
 
Dodatkowo wyst$powanie terenów o zdewastowanej glebie i rze#bie terenu, wynika z pro-
wadzenia dawnej, ale i obecnej, lokalnej odkrywkowej eksploatacji surowców naturalnych 
*piasków i (wirów czwartorz$dowych+. S% to ma�e wyrobiska, o ró(nej g�$boko&ci i kszta�cie, 
zwykle stanowi%ce wci$cie w skarp$ stromego zbocza, zwi%zane z prowadzon% eksploatacj% 
na potrzeby lokalne. Stwierdzono przynajmniej 21 przekszta�ce) powierzchni ziemi tego ty-
pu. 
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· Naturalne zagro�enia geodynamiczne 

Do najwa"niejszych zagro"e# geodynamicznych nale"$ ruchy masowe ziemi. Ruchy maso-
we obejmuj$ przemieszczenia materia%u skalnego zachodz$ce na stokach, odbywaj$ce si& 
pod wp%ywem si%y ci&"ko'ci. Zgodnie z art.3 pkt.32a ustawy Prawo ochrony 'rodowiska [tekst 
jednolity: Dz.U. nr 25, poz. 150, z 2008r., z pó(niejszymi zmianami] przez ruchy masowe 
rozumie si&: powstaj$ce naturalnie lub na skutek dzia%alno'ci cz%owieka osuwanie, spe%zy-
wanie lub obrywanie powierzchniowych warstw ska%, zwietrzeliny i gleby.  

Dla obszaru zmiany studium charakterystyczne jest wyst&powanie szeregu obszarów o sil-
nym nachyleniu terenu )powy"ej 5,5 � 6,0°*, takich jak wysokie zbocza dolinne, zró"nicowa-
ne wysoko'ciowo i pod wzgl&dem nachylenia stoków wzniesienia morenowe, wa%y ozów  
w dolinie Czarnej Ha#czy. Tego typu tereny odznaczaj$ si& wysokim potencjalnym stopniem 
zagro"enia zjawiskami geodynamicznymi, zw%aszcza erozj$ wodn$ czy ruchami masowymi 
)spe%zywanie, osuwiska, obrywy). Poniewa" jednak tego typu tereny s$ najcz&'ciej zalesione 
lub zadarnione, znacz$co obni"a to potencjaln$ mo"liwo'+ zachodzenia zjawisk geodyna-
micznych. 

 

· Stan jako!ci gleby 

Na terenie zmiany studium nie by%y prowadzone szczegó%owe badania stanu zanieczyszcze-
nia gleb metalami ci&"kimi. Niemniej na obszarze nie ma obiektów przemys%owych, i innych 
obiektów uci$"liwych (np. stacje paliw), które mog%yby by+ (ród%em istotnego zanieczyszcze-
nia. Brak jest równie" dróg g%ównych )krajowych, wojewódzkich* prowadz$cych zwykle nasi-
lony ruch ko%owy, gdzie wzd%u" dróg mog%oby wyst$pi+ zanieczyszczenia gleb, wykraczaj$ce 
poza pas drogowy. Tym samym nie nale"y przewidywa+, aby wyst&powa%y zanieczyszczenia 
gleb rolnych metalami ci&"kimi lub w&glowodorami aromatycznymi, w stopniu zagra"aj$cym 
ich jako'ci. 

Podstawow$ form$ zanieczyszczenia gleb rolnych mo"e by+ nieprawid%owo prowadzona 
gospodarka rolna )np. przenawo"enie, prowadz$ca do nienaturalnych zmian sk%adników 
chemicznych w glebach. 
 

· Stan i "ród#a zagro�enia siedlisk ro!linnych i zwierz$cych  
 

Zagro"enia szaty ro'linnej 

W dolinach wspó%wyst&puje szereg siedlisk ro'linnych, stanowi$cych równocze'nie siedliska 
odpowiednie dla bytowania wielu gatunków fauny. S$ to zw%aszcza zbiorowiska ro'lin wilgo-
ciolubnych )lasy i zadrzewienia %&gowe, bagienne, %$ki wilgotne, ro'linno'+ szuwarowo-
torfowiskowa*, szczególnie wra"liwych na zak%ócenia warunków wodnych. Zagro"enia towa-
rzysz$ce siedliskom dolin rzecznych obejmuj$: regulacj& koryt cieków g%ównych, wykonanie 
rowów melioracyjnych )zw%aszcza w obni"eniu dolinnym rowu technicznego A*, po%$czone z 
okresowym karczowaniem zieleni 'redniej i wysokiej wzd%u" cieków i przy ma%ych zbiorni-
kach wodnych, sp%yw zanieczyszcze# chemicznych z terenów rolnych i 'cieków z posesji 
mieszkalnych � eutrofizacja siedlisk. Zagro"eniem jest równie" �dzikie� deponowanie odpa-
dów na skrajach lasów i na terenach wilgotnych. 

Zagro"enia fauny 

Dotychczasowe funkcjonowanie na tym terenie istniej$cych elektrowni wiatrowych nie stwa-
rza przes%anek do prognozowania zagro"enia, ani dla fauny latajacej, ani te" fauny l$dowej.. 
Jednak"e w odniesieniu do fauny lataj$cej, a wi&c ptaków oraz nietoperzy zalecane jest pro-
wadzenie monitoringu, gdy". z wymienionymi grupami zwierz$t wi$"e si& najwi&ksze praw-
dopodobie#stwo wchodzenia w kolizje z %opatami 'migie% elektrowni wiatrowych, a tak"e 
zmiana w wykorzystaniu przez ptaki i nietoperze siedlisk (efekt unikania rejonu lokalizacji 
elektrowni). 
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· Zagro�enie powodziowe 
 

W skali obszaru obj�tego prognoz� jedynie Czarna Ha�cza stanowi wi�ksz� rzek�, której 
dolina mo�e podlega� okresowym zalewom w przypadkach wyst�powania wody z koryta.  
Natomiast na ca�ym obszarze wyst�puje znaczny udzia� terenów stale podmok�ych, w tym 
odwadnianych przez mniejsze cieki, jak np. rów techniczny A. Tereny podmok�e, tj. bagna, 
utrzymuj� sie g�ównie w zasi�gu den dolinnych (zw�aszcza dolina Czarnej Ha�czy i obni�e-
niu dolinnym rowu technicznego A), a tak�e w mniejszym stopniu w obni�eniach !ródmore-
nowych (g�ównie grunty wsi Kruszki). Tereny te pozostaj� niezabudowane, w zwi�zku z czym 
zagro�enie dla terenów zamieszkanych obecnie nie wyst�puje.  
 

· Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
G�ównym "ród�em promieniowania elektromagnetycznego niskiej cz�stotliwo!ci s� linie elek-
troenergetyczne, w szczególno!ci linie wysokich napi��, tj. 110kV, 220kV i 400kV, a tak�e 
g�ówne punkty zasilania GPZ. #ród�em pola elektromagnetycznego s� równie� linie !rednich 
napi�� oraz stacje transformatorowe, jednak ich oddzia�ywanie na !rodowisko w zakresie 
promieniowania niejonizuj�cego jest du�o ni�sze i praktycznie pomijalne.  
Przez teren obj�ty prognoz� nie przebiegaj� �adne linie wysokich napi��. Brak jest równie� 
stacji transformatorowych o napi�ciach 110kV i wi�kszych. Tym samym zagro�enie promie-
niowaniem elektromagnetycznym obecnie nie wyst�puje. 
 

· Ryzyko wyst!pienia powa�nych awarii 
 
Na terenie obj�tym prognoz�, a tak�e w jego bezpo!rednim otoczeniu, nie wyst�puj� zak�ady 
o wysokim lub zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii.  
 
 
5.2 Problemy ochrony "rodowiska, w szczególno"ci dotycz!ce obszarów podlega-

j!cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przy-
rody 

 
Problematyka przyrodnicza przedstawiona w rozdzia�ach 4 i 5.1, wskazuje na wyst�powanie 
poni�szych uwarunkowa�, potencjalnych sytuacji konfliktowych, oraz problemów dotycz�-
cych ochrony !rodowiska. Uwarunkowania te nale�y uwzgl�dni� na etapie szczegó�owych 
prac planistycznych tj. przy sporz�dzaniu opracowa� ekofizjograficznych na potrzeby projek-
tów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
 
· Ozy w dolinach rynnowych, stanowi�ce rzadkie formy rze"by polodowcowej, nale�y 

wykluczy� z lokalizacji elektrowni w dalszych pracach planistycznych � na etapie spo-
rz�dzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rów-
nie�,jako niekorzystne pod wzgledem geomorfologicznym, z uwagi na przekszta�cenia 
istniej�ce, zaliczy� tak�e nale�y tereny wyrobisk poeksploatacyjnych.  

· Wyst�puje szereg terenów o ma�o korzystnych warunkach pod wzgl�dem !rodowiska 
abiotycznego. Obejmuj� one obszary wyst�powania obni�e� dolinnych, zarówno den 
dolin wód roztopowych, den dolin rynnowych, jak i mniejszych dolinek denudacyjnych, 
a tak�e licznych zag��bie� wytopiskowych i zag��bie� innej genezy, wraz z równinami 
torfowymi, gdzie wyst�puj� utwory rzeczne (piaski i namu�y), utwory deluwialne m�o-
dych rozci�� dolinnych, a tak�e znaczny jest udzia� gruntów organicznych w postaci 
torfów i namu�ów organicznych. Zaliczono tu równie� strome, wysokie zbocza dolin 
rynnowych i dolin wód roztopowych. Generalnie wymienione grunty s� ma�o korzystne 
do bezpo!redniego posadowienia tak du�ych konstrukcji jak elektrownie wiatrowe. 
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Cechuj" sie one równocze#nie p$ytkim poziomem wód gruntowych oraz w lokalnymi 
terenami stale b"d% d$ugotrwale podmok$ymi. 

· Niewielki, pó$nocno-wschodni fragment terenu zmiany studium wchodzi w granice Su-
walskiego Parku Krajobrazowego. Jednak&e na terenie Parku obowi"zuje zakaz loka-
lizacji elektrowni wiatrowych - zgodnie z Planem Ochrony Parku. Ustalenia zawarte w 
Planie Ochrony Parku nie odnosz" si' do jego otuliny, nie wykluczaj" zatem lokalizo-
wania w jej obr'bie elektrowni wiatrowych. 

· Cz'#( terenu obj'tego prognoz" zajmuje projektowany Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk Natura 2000 Ostoja Suwalska (PLH200003) oraz  projektowany Specjalny 
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Jeleniewo (PLH200001). Wymienione obszary 
Natura 2000 nie maj" charakteru ochrony ptasiej, jednak&e w rozpatrywanych osto-
jach siedliskowych jednym z przedmiotów ochrony s" nietoperze, zw$aszcza nocek 
$ydkow$osy. Faktyczna mo&liwo#( lokalizacji elektrowni na obszarach Natura 2000 lub 
w ich s"siedztwie, uwarunkowana jest brakiem zagro&enia dla ich przedmiotów ochro-
ny. Mówi" o tym zw$aszcza wskazania projektów Planów zada) ochronnych wymie-
nionych ostoi Natura 2000: �adne przedsi�wzi�cia, inwestycje lub zmiany sposobu 
u�ytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich bezpo�rednim s�-
siedztwie nie mog� wp�ywa� negatywnie na powierzchni�, liczebno�� ani stan siedlisk 
przyrodniczych i gatunków b�d�cych przedmiotem ochrony. 

· Teren prognozy stanowi fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pó�-
nocnej Suwalszczyzny (w obszarze opracowania jest to równocze!nie otulina Suwal-
skiego Parku Krajobrazowego). Rozporz"dzenie nr 20/05 Wojewody Podlaskiego  
z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu #Pojezierze Pó�-
nocnej Suwalszczyzny" [Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54 z 08.03.2005 r.] wraz ze 
zmian": Rozporz"dzenie Wojewody Podlaskiego Nr 59/05 i 63/05 zmieniaj"ce ww. 
rozporz"dzenie z dnia 21 lipca 2005 r. [Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 180 z dnia 2 
sierpnia 2005 r.], nie wyklucza lokalizowania w obr$bie obszaru chronionego elek-
trowni wiatrowych, z zachowaniem jednak ustanowionych rozporz"dzeniem ograni-
cze% i zakazów dotycz"cych elementów i zasobów !rodowiska przyrodniczego.   

· Miejsce lokalizacji pomnika przyrody, stanowi"cego g�az narzutowy, nale&y wykluczy' 
z lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

· Dolina rzeczna Czarnej Ha%czy oraz obni&enia dolinne strug w rejonie Malesowizny i 
Kruszek oraz rowu technicznego A (zwanego Rucawizn")  - wymienione elementy 
ukszta�towania terenu wraz z ich stromymi zboczami, stanowi" lokalne korytarze eko-
logiczne. S" to tereny ma�o korzystne dla lokalizacji elektrowni wiatrowych  
z uwagi na pe�nione przez nie funkcje ekologiczne. Lokalizacja elektrowni uwarunko-
wana powinna by' faktyczn" warto!ci" przyrodnicz" terenów, zw�aszcza w odniesie-
niu do ptaków i nietoperzy, zweryfikowan" monitoringiem przyrodniczym. 

· Ochrona terenów le!nych oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls wymaga utrzy-
mania powierzchni le!nych, niezale&nie od ich wielko!ci, z zakazem ich przekszta�ca-
nia i przeznaczania na cele niele!ne, w tym i przeznaczania na cele lokalizacji elek-
trowni wiatrowych.  

· Siedliska wilgotne i podmok�e, w tym mniejsze obni&enia dolinne (w tym dolinki denu-
dacyjne) oraz powi"zane z nimi przestrzennie ekosystemy le!ne i �"kowe (�"ki wilgot-
ne) oraz wodne, obejmuj"ce równie& zag�$bienia wytopiskowe stale lub okresowo wy-
pe�nione wod", z zieleni" przywodn" (torfowiskow" i zadrzewieniow"), a tak&e poza-
dolinne �"ki !wie&e i ma�e zadrzewienia. Tereny stanowi" uzupe�nienie korytarzy eko-
logicznych dolin podstawowych. Mo&liwo!' lokalizacji na tych terenach elektrowni wia-
trowych powinna zosta' zweryfikowana poprzez okre!lenie ich faktycznej warto!ci 
przyrodniczej (wyst$powanie gatunków i siedlisk przyrodniczych obj$tych ochron"),  
w tym znaczeniem dla fauny (zw�aszcza ptaki i nietoperze).  
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· Wykluczone z lokalizacji elektrowni powinny by" wszelkie tereny wyst#powania wód 
powierzchniowych, tj. cieków i zbiorników wodnych . 

· Na obszarze wyst#puje niewielki udzia$ gleb klas bonitacyjnych III. Przeznaczenie na 
cele nierolnicze tych gruntów, je%eli obszar projektowany do przeznaczenia pod ka%d& 
z elektrowni przekroczy 0,5 ha, wymaga uzyskania zgody w$a'ciwego organu (Ministra 
Rozwoju Wsi.). W przypadku gleb klasy IV oraz gleb pochodzenia organicznego, nie-
zale%nie od warto'ci bonitacyjnej, nie wyklucza si# lokalizowania na tych glebach elek-
trowni, z uwzgl#dnieniem jednak zalecenia minimalizacji bezpo'rednich przekszta$ce) 
i strat obszarowych.  

· Ochronie przed bezpo'rednim przeznaczaniem pod elektrownie wiatrowe podlegaj& 
wszystkie obiekty obj#te ochron& zabytkow& (równie% stanowiska archeologiczne*, 
jednak%e obszar odznacza si# brakiem architektonicznych form ochrony zabytków. 
Przede wszystkim równie% w obszarze opracowania i jego bezpo'rednim otoczeniu, 
nie wyst#puj& kulturowe dominanty wysoko'ciowe (np. wie%e ko'cio$ów, zw$aszcza 
zabytkowych* lub te% zabytkowe zespo$y zabudowy urbanistycznej.  

· Na obecnym etapie, tj. sporz&dzania zmiany Studium, z punktu widzenia walorów wi-
zualnych krajobrazu za tereny konfliktowe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych uzna-
no: Suwalski Park Krajobrazowy, przedpola widokowe na dolin# Czarnej Ha)czy z 
punktów widokowych (istniej&cych i projektowanych* oraz lokalnych ci&gów widoko-
wych maj&cych znaczenie turystyczno-rekreacyjne (szlak rowerowy, 'cie%ka spacero-
wa w obr#bie Suwalskiego Parku krajobrazowego). 

· Planowana farma wiatrowa b#dzie +ród$em ha$asu w stanie przysz$ym. Dlatego te% 
oddzia$ywanie akustyczne ca$ego zespo$u elektrowni wiatrowych nie mo%e generowa" 
jakichkolwiek przekrocze) standardów akustycznych na terenach chronionych przed 
nadmiernym ha$asem.  

· Oprócz zwartych i rozproszonych terenów wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i zagro-
dowej miejscowo'ci: Kruszki, Stara Paw$ówka, Morgi, �mieciuchówka, ograniczenie 
bezpo'redniej lokalizacji elektrowni wiatrowych dotyczy terenów komunikacji drogo-
wej, obejmuj&cych drogi lokalne (powiatowe*. Ponadto z lokalizacji wykluczone s& ist-
niej&ce ju% na obszarze prognozy tereny funkcjonuj&cych elektrowni wiatrowych.  
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6.  PRZEWIDYWANE ZNACZ�CE ODDZIA�YWANIA REALIZACJI PROJEKTU 
STUDIUM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000  
ORAZ INTEGRALNO!" TYCH OBSZARÓW, A TAK#E NA !RODOWISKO,  
Z UWZGL$DNIENIEM ZALE#NO!CI MI$DZY ELEMENTAMI !RODOWISKA  
ORAZ MI$DZY ODDZIA�YWANIAMI NA TE ELEMENTY 
 

Niniejsza prognoza dotyczy identyfikacji i oceny mo"liwego wp#ywu na $rodowisko 
przewidywanego przeznaczenia wschodniej cz%$ci gminy Przero$l pod rozwój elektrowni 
wiatrowych.  
 
Ocen& obj%to takie elementy $rodowiska jak: ro$liny, zwierz%ta, ró"norodno$' biologiczna, 
powierzchnia ziemi, w tym gleba, rze(ba, utwory geologiczne i zasoby kopalin, walory 
krajobrazowe, zabytki, dobra kultury i dobra materialne, wody powierzchniowe  
i podziemne oraz zagro"enie powodziowe, zdrowie i warunki "ycia ludzi (klimat akustyczny, 
pola elektromagnetyczne, powietrze atmosferyczne, jako$' "ycia mieszka)ców i dost%pno$' 
dla nich us#ug, infrastruktury, terenów komunikacji, rynku pracy*, zagro"enie odpadami, cele i 
przedmiot ochrony obszaru+ów* Natura 2000 oraz integralno$' tego obszaru i ca#ej sieci 
Natura 2000. Rozpatrzono równie" mo"liwo$' wyst&pienia sytuacji awaryjnych, a tak"e 
konieczno$ci utworzenia obszarów lub stref ograniczonego u"ytkowania. Szczegó#y  
w zakresie metodyki prowadzenia prognozy przedstawiono w rozdziale 1.4 prognozy.   
 
Prognoza oddzia#ywania na $rodowisko z za#o"enia nie jest dokumentacj& szczegó#ow&, 
poniewa" jej g#ównym celem jest odniesienie zasadniczej tre$ci dokumentu do kierunków 
oraz zasad zrównowa"onego rozwoju. Prognoza w mo"liwie szczegó#owy sposób rozwa"a 
korzy$ci i zagro"enia wynikaj&ce z realizacji projektu zmiany Studium. 
 
 
6.1   Prognoza wp%ywu na ro&liny i zwierz'ta oraz ró(norodno&) biologiczn* 
 
6.1.1 Prognoza wp#ywu na ro$linno$' i lokalne siedliska przyrodnicze 
 
Prognoza wp#ywu na szat% ro$linn& uwzgl%dnia mo"liwe oddzia#ywania w odniesieniu do 
poni"szych wska(ników, stanowi&cych podstaw% oceny stopnia +wielko$ci* oddzia#ywania:  

 
· gatunki rzadkie i chronione,  
· chronione siedliska przyrodnicze,  
· siedliska ro$linne cenne w skali regionalnej lub lokalnej +lasy, #&ki, torfowiska itp.*, 
· zró"nicowanie gatunkowe i zró"nicowanie zbiorowisk ro$linnych,  
· inne warto$ciowe elementy ro$linno$ci +dorodne zadrzewienia, pomniki przyrody*, 
· lokalne zbiorowiska ro$linne i enklawy zieleni, nie maj&ce szczególnej warto$ci.  

 
Oddzia#ywanie elektrowni wiatrowych na szat% ro$linn& b%dzie mia#o miejsce na etapie 
realizacji przedsi%wzi%cia, tj. wznoszenia elektrowni wiatrowych. W tym okresie nale"y 
spodziewa' si% bezpo$redniej trwa#ej utraty ro$linno$ci na terenach bezpo$redniej lokalizacji 
elektrowni oraz na terenach wytyczania technicznych dróg dojazdowych. Dodatkowo 
okresowym zmianom mog& podlega' tereny w s&siedztwie bezpo$redniej lokalizacji, 
zw#aszcza place monta"owe, na których zmiany siedliskowe maj& charakter krótkookresowy.  
 
Na etapie sporz&dzania zmiany studium, uwzgl%dniaj&c zw#aszcza proponowane na rysunku 
studium lokalizacje elektrowni wiatrowych, mo"na stwierdzi', "e potencjalny negatywny 
wp#yw na ro$linno$' b%dzie ma#y do $redniego, o czym przemawiaj& poni"sze czynniki.  
 
Z lokalizacji wykluczony jest obszar Suwalskiego Parku Krajobrazowego, stanowi&cy 
najcenniejszy obszar florystyczno-faunistyczny w obr%bie terenu obj%tego zmian& studium.  
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Na terenie zmiany studium wyznaczone s� dwa obszary lasów bagiennych i ��gowych jako 
projektowane u�ytki ekologiczne (zgodnie z obowi�zuj�cym Studium uwarunkowa� i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przero�l). Jeden obszar obejmuje du�y 
kompleks lasu bagiennego (sosnowo-brzozowego) w pó�nocno-zachodniej cz��ci wsi 
Kruszki, drugi obejmuje du�y kompleks podmok�ego lasu (��gi olszowe, olsy, las sosnowo-
brzozowy) w po�udniowej cz��ci wsi Stara Paw�ówka, w obni�eniu dolinnym rowu 
technicznego A (zwanego Rucawizn�). Zmiana studium nie powoduje negatywnych zmian w 
obr�bie rozpatrywanych projektowanych le�nych u�ytków ekologicznych � wykluczone s� z 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
  
Wszystkie enklawy le�ne pozostaj� w stanie istniej�cym jako wykluczone z lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. 
 
Istotne jest, i� lokalizacje nie obejm� ekosystemów dolinnych, wraz z ich stromymi zboczami, 
gdzie kumuluje si� wyst�powanie zró�nicowanych zbiorowisk ro�linnych, w tym chronionych 
siedlisk przyrodniczych, jak ma to miejsce w dolinie Czarnej Ha�czy � w dolinie i na jej 
stromych zboczach, elektrownie nie b�d� lokalizowane.  
 
Znane stanowiska flory chronionej nie wyst�puj� na terenie obj�tym prognoz�, a prawie 
wszystkie stanowiska notowane w obr�bie gminy dotycz� obszaru Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego. Tym samym nie przewiduje sie zagro�enia dla chronionych gatunków 
ro�lin. 
 
Teren zmiany studium odznacza si� wyst�powaniem siedlisk wilgotnych i podmok�ych, w tym 
mniejszych obni�e� dolinnych oraz powi�zanych z nimi przestrzennie ekosystemów 
zadrzewieniowych, ��kowych (��ki wilgotne) oraz wodnych, obejmuj�cych równie� 
zag��bienia wytopiskowe ze sta�ymi lub okresowymi drobnymi zbiornikami wodnymi i zieleni� 
przywodn� (torfowiskow� i zadrzewieniow�). Wyst�puj� na tym terenie równie� pozadolinne 
��ki �wie�e, miejscowo z elementami zadrzewie� �ródpolnych. Wszystkie te siedliska 
stanowi� elementy lokalnego systemu przyrodniczego. 
 
Wi�kszo�! obszaru, w tym proponowane na rysunku zmiany studium lokalizacje elektrowni 
wiatrowych, zaj�ta jest przez grunty orne, tj. siedliska o niskiej warto�ci florystycznej i ogólnej 
przyrodniczej. 
 
Pozytywnym czynnikiem jest w tym przypadku fakt, i� powierzchnia zaj�ta przez elektrownie 
wiatrowe, place monta�owe i drogi technologiczne, jest stosunkowo niewielka, w zwi�zku z 
czym, ewentualny bezpo�redni ubytek siedlisk ro�linnych b�dzie niewielki.  
 
Na etapie sporz�dzania planu miejscowego, który jest dokumentem o wi�kszej 
szczegó�owo�ci, w celu ograniczenia mo�liwego negatywnego wp�ywu na cenne lokalnie 
siedliska ro�linne (��ki, zadrzewienia, siedliska wilgotne i podmok�e itp.), nale�y tereny 
przewidywanych lokalizacji elektrowni wiatrowych zweryfikowa! poprzez okre�lenie ich 
faktycznej warto�ci przyrodniczej (zw�aszcza wyst�powanie gatunków i siedlisk 
przyrodniczych obj�tych ochron�). Pozwoli to równocze�nie na dalszym etapie przedstawi! 
bardziej szczegó�ow� ocen� mo�liwego wp�ywu na lokalne elementy szaty ro�linnej.  
 
Okres funkcjonowania zespo�u elektrowni wiatrowych nie b�dzie skutkowa! wp�ywem 
(pozytywnym lub negatywnym) na szat� ro�linn�.  
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6.1.2 Prognoza wp"ywu na lokalne zasoby faunistyczne 
 
Prognoza wp"ywu na faun# uwzgl#dnia mo$liwe oddzia"ywania w odniesieniu do 
nast#puj%cych wska&ników:  

 

· gatunki rzadkie i chronione,  

· wa$ne ponadlokalnie ostoje zwierz%t (ich przekszta"cenie, fragmentacja i inne), 

· wa$ne lokalnie siedliska i ostoje zwierz%t (ich przekszta"cenie, fragmentacja i inne), 

· inne siedliska i ekosystemy odpowiednie dla fauny, 

· zró$nicowanie gatunkowe. 
 
 
Terenami najistotniejszymi dla zachowania siedlisk i zró$nicowania gatunkowego zwierz%t s% 
przede wszystkim dolina Czarnej Ha'czy, obni$enie dolinne rowu technicznego A oraz 
dolina strugi z Malesowizny (korytarze ekologiczne), a tak$e lasy, zw"aszcza wi#ksze 
kompleksy znajduj%ce si# na zachodnich kra'cach obszaru. Doliny tworz% korytarze 
ekologiczne wykorzystywane przez zwierz#ta. Wskazany w projekcie zmiany studium obszar 
lokalizacji elektrowni wiatrowych nie przewiduj% ich lokowania w zasi#gu zarówno 
wymienionych g"ównych dolin, jak i w obr#bie kompleksów le*nych, co ma podstawowe 
znaczenie dla zachowania siedlisk fauny i funkcjonalno*ci ekologicznej wspomnianych 
ekosystemów.  
 
Tereny wyst#powania wód powierzchniowych, tj. cieków i zbiorników wodnych nie b#d% 
obj#te bezpo*rednimi lokalizacjami elektrowni wiatrowych, co istotnie zmniejsza potencjalne 
zagro$enie niszczenia g"ównych elementów siedliskowych p"azów.  
 
Generalnie krótki okres prowadzonych prac, a tak$e przewidywane ma"e skutki obszarowe  
w przypadku bezpo*rednich zmian siedliskowych pod poszczególne elektrownie, przy 
uwzgl#dnieniu mo$liwie niewielkiej ingerencji w lokalne elementy siedliskowe mog%ce mie+ 
znaczenie dla lokalnych populacji zwierz%t, pozwalaj% wnioskowa+, $e potencjalne 
negatywne oddzia"ywanie w okresie budowlanym b#dzie ma"e.  
 
Mo$na o tym wnioskowa+ równie$ na podstawie analizy innych dokumentów i opracowa' 
dotycz%cych wp"ywu farm wiatrowych na *rodowisko, w tym raportów oddzia"ywania na 
*rodowisko, które pozwalaj% na ogólne stwierdzenie, $e w przypadku zachowania istotnych, 
czy te$ kluczowych elementów i obszarów siedliskowych, wp"yw na faun# w okresie realizacji 
inwestycji nie jest du$y. W szczególno*ci wi#ksze zagro$enie wyst%pi wówczas je*li s%: 
zasypywane zbiorniki wodne, wycinane s% zadrzewienia lub zakrzaczenia (zw"aszcza 
starodrzewy, pojedyncze drzewa dziuplaste, aleje przydro$ne, wysokie *ródpolne zaro*la), 
wyburzane s% budynki (potencjalne siedliska nietoperzy), zasypywane s% wej*cia do 
obiektów podziemnych, fragmentowane s% przez drogi serwisowe siedliska wa$ne dla 
zasiedlania obszaru przez niektóre grupy zwierz%t (zw"aszcza ptaki). 
 
Ostatecznie faktyczna warto*+ faunistyczna rejonów lokalizacji elektrowni wiatrowych 
powinna zosta+ zweryfikowana na etapie pó&niejszych, bardziej szczegó"owych bada' moni-
toringowych, co zw"aszcza dotyczy ptaków oraz nietoperzy.  
 
Potencjalne oddzia"ywanie na zwierz#ta obejmuje okres funkcjonowania zespo"u elektrowni 
wiatrowych. Oddzia"ywanie to mo$e dotyczy+ dwóch grup zwierz%t, mianowicie ptaków i 
nietoperzy, w przypadku których mog% wyst%pi+ kolizje, efekt bariery (zmiany tras przelotów), 
zmiany w wykorzystaniu terenu (opuszczanie siedlisk). 
 
Dolina Czarnej Ha'czy, ze wzgl#du na swój naturalny charakter, bogactwo siedliskowe  
i znaczenie migracyjne, jest dla omawianego obszaru punktem newralgicznym. W dolinie 
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spodziewana jest mi�dzy innymi du�a aktywno�� migracyjna nietoperzy, a tak�e zasiedlenie 
przez ptaki. Lokalizacja w jej obr�bie i pobli�u elektrowni wiatrowych nie mo�e wywiera� 
istotnego wp!ywu na faun�. Szczególnie nara�one s" gatunki p!ochliwe i wykonuj"ce 
migracje sezonowe (ptaki i nietoperze). Wymaga to przeprowadzenia rocznego monitoringu 
przed podj�ciem prac nad raportem oo� i sformu!owania �rodków zaradczych i minimalizuj"-
cych oddzia!ywania � w przypadku wyst"pienia takiej potrzeby. 
 
Stopie# zagro�enia, a zw!aszcza liczba kolizji, zale�y g!ównie od liczebno�ci ptaków (lub 
nietoperzy) wykorzystuj"cych teren, ich zró�nicowania gatunkowego, wra�liwo�ci danego 
gatunku (podatno�� na zderzenia z elektrowniami), wykorzystania obszaru przez gatunki, ale 
i od parametrów technicznych elektrowni wiatrowych. Zagro�enie dla ptaków i nietoperzy 
stanowi" równie� warunki atmosferyczne, pora dnia i roku. Najwi�ksza �miertelno�� 
notowana jest zwykle na terenach �erowisk, regularnych tras przelotów czy noclegowisk.  
 
Zró�nicowanie gatunkowe oraz stopie# wykorzystania obszaru przez ptaki i nietoperze 
zostan" rozpoznane dopiero po przeprowadzeniu rocznego monitoringu 
przedinwestycyjnego (obecnie monitoring ten jest prowadzony). Dlatego te� dalsza, 
szczegó!owa ocena potencjalnego oddzia!ywania zostanie dokonana na etapie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz pó$niejszego raportu o oddzia!ywaniu 
przedsi�wzi�cia na �rodowisko.  
 
Z uwagi na lokalizacje na terenie prognozy oraz w s"siedztwie, istniej"cych ju� elektrowni 
wiatrowych, mo�liwe jest wyst"pienie oddzia!ywania skumulowanego � patrz: rozdz.6.10.3.  
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6.2  Prognoza wp�ywu na powierzchni� ziemi, w tym gleb�, rze�b� i utwory 
geologiczne  

 
Prognoza wp"ywu na powierzchni# ziemi uwzgl#dnia mo$liwe oddzia"ywania wynikaj%ce z 
przewidywanego przeznaczenia terenu, w odniesieniu do:  
 

· Rze&by terenu � rozpatrywane wska&niki prognozy obejmuj%: stopie' zmian 
naturalnego ukszta"towania terenu, wyst#powanie i przekszta"canie cennych lub 
wyró$niaj%cych si# naturalnych form i elementów rze&by, obszary wyst#powania 
intensywnych procesów geodynamicznych (zw"aszcza ruchy masowe), 

· Gleby �  rozpatrywane wska&niki prognozy obejmuj% wp"yw na: zasoby u$ytkowe 
gleb (bonitacja), gleby pochodzenia organicznego, skutki obszarowe na gleby 
naturalne, 

· Zasoby geologiczne - ochrona i/lub stopie' ingerencji w z"o$a kruszywa naturalnego. 

Powierzchnia ziemi, zw"aszcza rze&ba terenu oraz gleba, nale$% do elementów )rodowiska, 
które nara$one s% na bezpo)rednie przekszta"canie w zwi%zku z realizacj% funkcji przewidy-
wanych w projekcie planu.  
 
6.2.1 Rze&ba terenu 
 
W wyniku prac zwi%zanych z prowadzeniem wykopów pod elektrownie wiatrowe, a tak$e 
ewentualn% realizacj% dróg dojazdowych, nast%pi trwa"a, bezpo)rednia, ale ma"oistotna 
zmiana naturalnego ukszta"towania terenu w miejscu realizacji poszczególnych konstrukcji. 
Kwesti% zasadnicz% jest korzystne usytuowanie elektrowni w lokalnym reliefie, które powinno 
uwzgl#dnia* mo$liwie ma"e przekszta"cenia powierzchni ziemi.  
 
Jak wskazano w rozdziale 4.1.1, ozy w dolinach rynnowych (Czarnej Ha'czy i jej dop"ywu w 
rejonie wsi Kruszki), stanowi% rzadkie formy rze&by polodowcowej. Generalnie ca"a dolina 
Czarnej Ha'czy, wraz z równie$ rzadk% form% terenu, jak% jest dolina wisz%ca na wschód od 
Kruszek, to cenne lokalnie formy rze&by m"odoglacjalnej. �wiadczy o tym równie$ fakt, i$ w 
Planie Ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego, planowane jest obj#cie doliny Czarnej 
Ha'czy wraz z wisz%c% dolin% �Gaciska� oraz z ozem turtulsko-bachanowskim, ochron% w 
formie rezerwatu przyrody. Obszar ten znajduje si# w granicach zmiany studium, jednak$e 
nie przewiduje si# w jego obr#bie lokalizowania elektrowni wiatrowych i innej infrastruktury z 
nimi zwi%zanej.  
 
Ca"y teren obj#ty prognoz% odznacza si# bardzo zmiennym ukszta"towaniem terenu, w tym 
wyst#powaniem terenów silnie nachylonych, co g"ównie dotyczy g"#bokich dolin rynnowych  
i dolin wód roztopowych (np. obni$enia dolinne lokalnych strug+. Zbocza dolin s% wysokie i 
silnie nachylone, co powoduje, $e stanowi% potencjalne tereny wyst#powania ruchów maso-
wych. S% jednocze)nie ma"o stabilne geomorfologicznie, w zwi%zku z czym elektrownie wia-
trowe nie b#d% sytuowane na takich terenach. Nie b#d% równie$ sytuowane w dnach dolin 
g"ównych przebiegaj%cych przez teren zmiany studium, co znacz%co redukuje potencjalne 
zagro$enie na rze&b# terenu, zw"aszcza $e w dnach dolin znaczny jest udzia" gruntów orga-
nicznych w postaci torfów i namu"ów organicznych.   
 
Jako tereny bezpo)rednich lokalizacji elektrowni wiatrowych przewidywane s% w pierwszej 
kolejno)ci obszary mi%$szych piasków oraz $wirów sandrowych, a tak$e tereny glin zwa"o-
wych wysoczyzny morenowej. Tereny te zwykle odznaczaj% si# o korzystnymi warunkami 
gruntowymi do posadowienia bezpo)redniego.  
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Generalnie wobec powy"szych, a tak"e maj#c na uwadze, "e posadowienie elektrowni nie 
stwarza zagro"enia znacznych zmian obszarowych w naturalnym ukszta$towaniu terenu � s# 
to zmiany w zasadzie punktowe czy te" ma$o obszarowe, przewiduje si% ma$e negatywne 
zmiany w lokalnym uk$adzie geomorfologicznym. 
 
Na etapie sporz#dzania planu miejscowego niezb%dna jest weryfikacja terenów dla mo"liwo-
&ci lokalizacji elektrowni wiatrowych poprzez rozpoznanie i okre&lenie terenów o du"ych 
spadkach, terenów o wysokich skarpach i g$%bokich wci%ciach oraz innych form rze'by ge-
neralnie niestabilnych geomorfologicznie, mog#cych stanowi( ograniczenie dla posadowie-
nia elektrowni, a których to warunków nie mo"na przedstawi( w skali w jakiej opracowywana 
jest zmiana studium. Wskazane s# równie" szczegó$owe badania geologiczne w miejscach, 
w których ostatecznie przewidywane b%dzie bezpo&rednie posadowienie elektrowni wiatro-
wych. 
 
 
6.2.2 Gleby 
 
Zgodnie z charakterystyk# &rodowiska przedstawion# w rozdziale 4.1, wi%kszo&( obszaru 
obj%tego prognoz# odznacza si% wyst%powaniem naturalnych gleb u"ytkowanych rolniczo. 
 
Przekszta$cenie warstwy glebowej wyst#pi na etapie budowy, co wi#"e si% z przemieszcza-
niem mas ziemnych przy budowie fundamentów, dróg dojazdowych, niwelacji terenu pod 
plac techniczny. Tego typu zmiany b%d# w zasadzie trwa$e. Dodatkowo nale"y spodziewa( 
si% krótkookresowych zmian w zwi#zku z konieczno&ci# zajmowania terenów pod place 
monta"owe, a tak"e w#skoliniowych przekszta$ce) na potrzeby realizacji wykopów pod przy-
$#czeniowe linie kablowe. W tych przypadkach jednak, tereny zostan# po etapie budowy 
przywrócone do stanu poprzedniego i mo"liwe b%dzie ich normalne, obecne u"ytkowanie � 
tereny rolne.  
 
Nast#pi wy$#czenie cz%&ci obszarów z u"ytkowania rolniczego, odznaczaj#cych si% ró"n# 
przydatno&ci# rolnicz#. Na obszarze obj%tym prognoz# wyst%puje niewielki udzia$ gleb III 
klasy bonitacyjnej. Brak jest gleb najlepszej jako&ci, tj. I i II klasy. Dominuj# obszarowo gleby 
klasy IV, a tak"e V i VI i w$a&nie tych klas gleby b%d# przekszta$cane w najwi%kszym stopniu. 
W przypadku gleb klasy IV i ni"szej jako&ci, nie wyst%puj# szczególne ograniczenia w ich 
wy$#czaniu z u"ytkowania rolniczego. Natomiast przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów 
klasy III, je"eli obszar projektowany do przeznaczenia pod ka"d# z elektrowni wiatrowych 
przekroczy 0,5 ha, wymaga uzyskania zgody w$a&ciwego organu *Ministra Rozwoju Wsi.+.  
 
Wp$yw inwestycji na gleby w przypadku farm wiatrowych, ze wzgl%du na ma$o obszarowe 
przekszta$cenia, a tak"e obj%ciem pod inwestycj% przede wszystkim gleb ni"szych klas boni-
tacyjnych, ocenia si% jako ma$y. Poza tym po zako)czeniu etapu budowy, tereny przyleg$e do 
elektrowni wiatrowych, b%d# mog$y by( u"ytkowane w dotychczasowy sposób *sa to g$ównie 
tereny rolnicze). 
 
Na etapie eksploatacji zespo$u elektrowni wiatrowych nie przewiduje si% "adnego wp$ywu na 
gleb% i powierzchni% ziemi.  
 
 
6.2.3 Zasoby geologiczne 
 
Na terenie obj%tym realizacj# zmiany studium nie prowadzi si% eksploatacji górniczej. Brak 
jest udokumentowanych lub perspektywicznych zasobów z$ó" surowców mineralnych, co 
powoduje, "e brak jest ogranicze) zwi#zanych z ochron# z$ó" surowców mineralnych. 
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Stwierdzono natomiast liczne tereny lokalnych, drobnych eksploatacji odkrywkowych, stano-
wi"ce przekszta#cenia powierzchni ziemi zwi"zane z dawnymi i obecnymi procesami wydo-
bycia prowadzonymi na �dziko�. Z punktu widzenia posadowienia elektrowni wiatrowych wy-
robiska poeksploatacyjne mog" stanowi$ utrudnienie lokalizacyjne (tereny niestabilne geo-
dynamicznie), dlatego te% elektrownie na tego rodzaju gruntach nie b&d" sytuowane.   
 
 
6.3  Prognoza oddzia�ywania na walory krajobrazowe 
 
Elektrownie wiatrowe, jako urz"dzenia o du%ej wysoko'ci, o kolorze kontrastowym w 
stosunku do t#a nieba oraz powierzchni ziemi z ró%nymi formami jej u%ytkowania i okresach 
roku,  
w dodatku o poruszaj"cych si& 'mig#ach, wp#ywaj" w sposób d#ugotrwa#y na krajobraz  
w okresie ich funkcjonowania. W zale%no'ci od ukszta#towania terenu i sposobu jego 
zagospodarowania, a tak%e typu i liczby urz"dze(, zespó# elektrowni wiatrowych mo%e by$ 
widoczny nawet z du%ych odleg#o'ci � do kilku kilometrów, co nale%y traktowa$ jako 
oddzia#ywanie ponadlokalne.  
 
Analiz& warunków krajobrazowych oraz oszacowanie mo%liwego wp#ywu farmy wiatrowej na 
krajobraz w uj&ciu wizualnym, przeprowadzono w nast&puj"cych krokach:  
 
1.  Okre'lenie charakteru krajobrazu na danym terenie i wyst&puj"cych na nim typów 

krajobrazu, 
2.  Okre'lenie znacz"cych cech krajobrazowych, na które mo%e oddzia#ywa$ realizacja 

projektu, a tak%e  okre'lenie kluczowych punktów i ci"gów widokowych oraz 
obserwatorów, na których mo%e mie$ wp#yw widok inwestycji )elektrowni wiatrowych*, 

3.  Ocena wp#ywu wizualnego na zasoby krajobrazowe i szczególne cechy krajobrazu  
z kluczowych punktów i ci"gów widokowych. 

 
Okre'lenie charakteru krajobrazu oraz typów krajobrazu  
 
Zasadniczym elementem wp#ywaj"cym na walory krajobrazowe jest m#odoglacjalna rze+ba 
terenu, która powoduje, %e krajobraz jest zmienny i do'$ zró%nicowany. Krajobraz 
ukszta#towany zosta# w czasie zlodowacenia ba#tyckiego, ok. 10.000 lat temu. Jest to obszar 
wyst&powania moreny dennej, moren czo#owych, ozów, doliny wisz"cej, równiny sandrowej, 
dolin rynnowych i dolin wód roztopowych, zag#&bie( wytopiskowych i innych zag#&bie( ró%nej 
genezy, równin torfowych. 
Krajobraz ma charakter pagórkowaty i wzgórzowy, z g#&boko wcinaj"cymi si& w 
powierzchni& wysoczyzn dolinami wy%#obionymi przez wody sp#ywaj"ce z i spod 
topniej"cego lodowca. Rzadko'ci" geomorfologiczn" jest tzw. dolina wisz"ca we wschodniej 
cz&'ci terenu Kruszki )wisz"ca dolina Gaciska*. Oprócz dolin elementami warunkuj"cymi 
ró%norodno'$ walorów krajobrazowych s" liczne obni%enia i zag#&bienia 'ródmorenowe, w 
których wyst&puj" drobne zbiorniki wodne, bagna i torfowiska, #"ki oraz szereg 
zró%nicowanych wielko'ciowo i siedliskowo kompleksów le'nych. 
 
Okre'lenie charakteru krajobrazu na terenie opracowania obejmuje analiz& form 
ukszta#towania terenu )rze+by terenu* z uwzgl&dnieniem pod#o%a geologicznego oraz 
rodzajów pokrycia terenu, co pozwoli#o na wyodr&bnienie nast&puj"cych typów krajobrazu 
naturalnego: 
 
Krajobraz lodowcowy pagórkowaty � obejmuje obszar wysoczyzny morenowej zajmuj"cej 
zachodni" cz&'$ terenu Kruszki, prawie ca#y obszar wsi Stara Paw#ówka oraz zachodni" 
cz&'$ terenu Morgi. Ukszta#towanie terenu powoduje, %e wyst&puj" tu znaczne miejscowe 
deniwelacje rz&du 10 � 15m a lokalnie wi&cej, oraz zmienne spadki terenu, w tym w 
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znacznym stopniu powy"ej 6-12%. Na obszarze morenowym wyst#puje rozwini#ty system 
obni"e$ i zag&#bie$ 'ródmorenowych, nad którymi wznosz( si# wzgórza o zaokr(glonych 
kulminacjach i zboczach. Ze wzgl#du na do') zmienne pokrycie obszaru kompleksami 
le'nymi, &(kami, siedliskami wilgotnymi i podmok&ymi, gruntami rolnymi, w niewielkim stopniu 
zabudow( wiejsk(, krajobraz nale"y uzna) za mozaikowaty.  
 
Krajobraz wodnolodowcowy równinny � obejmuje wschodni( cz#') terenów wsi Kruszki oraz 
Morgi, gdzie rozci(ga si# piaszczysto-"wirowa równina sandrowa, odznaczaj(ca si# ma&ymi 
deniwelacjami *do kilku metrów+, a jednocze'nie ma&ymi spadkami terenu � dominuj( spadki 
rz#du 2-3%, tylko miejscowo wi#cej � do 5%. Pokrycie terenu równiny stanowi krajobraz 
rolny *orny+, dominuj(cy obszarowo, w obr#bie którego wyst#puj( miejscowo ma&e enklawy 
le'ne, zadrzewieniowe i &(kowe. Równina sandrowa odznacza si# niewielkim udzia&em 
ró"nego rodzaju zag&#bie$, a tak"e brakiem pozytywnie wzbogacaj(cych krajobraz oczek 
wodnych wype&niaj(cych misy wytopiskowe w obr#bie krajobrazu polodowcowego 
pagórkowa-tego. Dlatego te" rozpatrywany typ krajobrazu ma mniejsze walory krajobrazowe. 
 
Krajobraz dolin rzecznych � obejmuje formy dolinne o genezie polodowcowej, a wi#c dolin# 
rynnow( Czarnej Ha$czy i jej dop&ywu w Kruszkach wraz ze stromymi, wysokimi zboczami 
oraz jedynymi na terenie opracowania ozami ci(gn(cymi si# w dnie doliny *fragment ozu 
turtulsko-bachanowskiego+, doliny wód roztopowych wraz z wysokimi, stromymi zboczami 
dolinnymi. Za cenn( geomorfologicznie, przyrodniczo i krajobrazowo uzna) nale"y 
zw&aszcza obni"enie dolinne strugi z okolic Malesowizny, która na terenie Kruszek reprezen-
tuje szczególny typ doliny, mianowicie dolin# wisz(c( *zawieszon( nad dolin( Czarnej 
Ha$czy+ � wisz(ca dolina �Gaciska�. Doliny g&#boko wcinaj( si# w powierzchni# terenu. Dna 
i zbocza dolin odznaczaj( si# mozaikowatym pokryciem terenu, obejmuj(cym: lasy i 
zadrzewienia, w tym na torfowiskach, &(ki i pastwiska, w ma&ym stopniu grunty orne, a tak"e 
wody powierzchniowe p&yn(ce i podmok&o'ci. G&#bokie dolinny stanowi( cenne obszary pod 
wzgl#dem krajobrazowym. 
 
Okre'lenie znacz(cych cech krajobrazowych, na które mo"e oddzia&ywa) realizacja 
elektrowni wiatrowych oraz okre'lenie kluczowych punktów i ci(gów widokowych oraz 
obserwatorów, na których mo"e mie) wp&yw widok elektrowni wiatrowych 
 
Znacz(cymi cechami krajobrazowymi, na które mo"e oddzia&ywa) realizacja dokumentu s( 
przede wszystkim: osie widokowe, panoramy szczególne i unikatowe, zw&aszcza 
wyró"niaj(ce si# w planach i panoramach indywidualne oraz grupowe dominanty i 
subdominanty krajobrazowe o charakterze naturalnym *np. wzgórza, ska&ki+ oraz 
antropogenicznym *ko'cio&y, zamki, pa&ace itp.). 
 
Analiz# wizualnych cech krajobrazowych przeprowadzono przede wszystkim z g&ównych 
dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a tak"e z g&ównych terenów zabudowanych, 
co pozwoli&o ona na sformu&owanie poni"szych wniosków: 
 

· Za najcenniejsze krajobrazowo w skali opracowania uznano obszary wchodz(ce w 
sk&ad Suwalskiego Parku Krajobrazowego, tj.: g&#bok( dolin# rynnow( Czarnej Ha$czy 
i jej prawobrze"nego dop&ywu, wraz ze stref( zboczow(, we wschodniej cz#'ci wsi 
Kruszki, g&#bok( dolin# wisz(c( *dolina wód roztopowych+ i dop&ywu z Malesowizny na 
terenie Kruszek *wisz(ca dolina �Gaciska�+.  

 

· Znaczna cz#') obszaru zmiany studium obj#ta jest krajobrazowymi formami ochrony: 
Suwalski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pó&nocnej 
Suwalszczyzny, gdzie wyst#powa) mog( szczególne uwarunkowania lokalizacyjne 
elektrowni wiatrowych. 
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· Z punktu widzenia walorów wizualnych krajobrazu za tereny szczególnej ekspozycji 
widokowej uznano: przedpola widokowe na dolin" Czarnej Ha#czy z punktów 
widokowych (istniej$cych i projektowanych) oraz lokalnych ci$gów widokowych 
maj$cych znaczenie turystyczno-rekreacyjne (szlak rowerowy, %cie&ka spacerowa w 
obr"bie Suwalskiego Parku krajobrazowego). 

 

· Najbli&szy podstawowy ci$g widokowy stanowi droga wojewódzka nr 652 Suwa'ki � 
Filipów � Kowale Oleckie. Roga przebiega w odleg'o%ci ok. 1,0km na po'udnie od 
terenu zmiany studium. Na ekspozycji pó'nocnej roztacza si" z niej widok na 
zró&nicowany geomorfologicznie i pod wzgl"dem pokrycia ro%linnego, krajobraz 
morenowy.  

 
Ocena wp'ywu wizualnego na krajobraz  
 
W praktyce uwarunkowania krajobrazowe lokalizacji elektrowni wiatrowych sprowadzaj$ si" 
do ochrony najcenniejszych elementów i sk'adników krajobrazowych przed lokalizacj$ 
bezpo%redni$, a tak&e do ochrony przedpola ekspozycji krajobrazowych na szczególne 
elementy przyrodnicze i kulturowe z kluczowych punktów i ci$gów widokowych.  
 
Wyodr"bnienie szczególnych cech krajobrazu lokalnego oraz podstawowych punktów i 
ci$gów widokowych, pozwala na przedstawienie poni&szych prognoz:  
 

· Zgodnie z Planem ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego, w jego granicach 
wykluczona jest lokalizacja elektrowni wiatrowych. Tym samym bezpo%redniej ochronie 
podlega* b"dzie najcenniejszy pod wzgl"dem krajobrazowym obszar, jakim jest: 
g'"boka dolina rynnowa Czarnej Ha#czy z jej prawobrze&nymi dop'ywami 
 

· Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pó'nocnej Suwalszczyzny, który w 
granicach zmiany studium stanowi równocze%nie otulin" Parku Krajobrazowego, brak 
jest przeciwwskaza# co do mo&liwo%ci lokalizacji elektrowni wiatrowych. Natomiast w 
dokumencie: Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych P'uc 
Polski [Fundacja ZPP Bia'ystok, 2011r.], wskazano, i& ka&da lokalizacja elektrowni 
wiatrowych na obszarze chronionego krajobrazu wymaga stosowania procedury oceny 
oddzia'ywania na %rodowisko oraz uzyskania opinii oceniaj$cej wp'yw inwestycji na 
zmiany w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym. Planowany zespó' elektrowni 
wiatrowych b"dzie przedmiotem dalszego post"powania, w tym szczegó'owego, 
obejmuj$cego realizacj" miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
pó+niejszej procedury oceny oddzia'ywania na %rodowisko.  
 

· Obszar odznacza si" brakiem obiektów zabytkowych o charakterze architektonicznym, 
a zw'aszcza obiektów kulturowych stanowi$cych dominanty wysoko%ciowe (np. wie&e 
ko%cio'ów), na które elektrownie mog'yby oddzia'ywa* w sposób przes'aniaj$cy czy te& 
konkurencyjny wysoko%ciowo. Wprawdzie na terenie Paw'ówki znajduje si" zabytkowy 
cmentarz i ko%ció', jednak&e obiekt ten nie stanowi lokalnej dominanty kulturowej, gdy& 
ko%ció' jest obiektem niskim, a poza tym przes'anianym przez zadrzewienia i 
zabudow".  

 

· Oddzia'ywanie elektrowni na krajobraz postrzegany z wiejskich jednostek osadniczych 
b"dzie mia'o miejsce przede wszystkim ze wsi Kruszki, Paw'ówka, Morgi, 
�mieciuchówka, na ró&nych kierunkach. Ponadto elektrownie b"d$ widoczne z 
terenów innych wsi znajduj$cych si" w otoczeniu obszaru opracowania. Nale&y jednak 
zaznaczy*, &e s$ to tereny wiejskie o potencjalnie ma'ej liczbie obserwatorów.  
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· W skali opracowania brak jest podstawowych ci"gów widokowych, które stanowi" 
autostrady, drogi krajowe, wyj"tkowo wojewódzkie. Lokalne drogi powiatowe maj" 
ma#e znaczenie w sensie ci"gów widokowych z uwagi na ma#y ruch pojazdów 
(potencjalnych odbiorców oddzia#ywania). Najbli$sz" drog" o wi%kszym znaczeniu 
widokowym jest droga wojewódzka nr 652 Suwa#ki � Filipów � Kowale Oleckie, 
przebiegaj"ca na po#udnie. Na ekspozycji pó#nocnej z drogi roztacza si% widok na 
zró$nicowany krajobraz morenowy. Z uwagi na wyst%puj"ce na pierwszym planie 
wzniesienia morenowe, których wysoko&' dochodzi do 230 245m npm, tereny 
elektrowni wiatrowych b%d" cz%&ciowo przes#aniane, w zwi"zku z czym elektrownie nie 
znajd" si% na przedpolu widokowym, czy te$ w osi widokowej na szczególne elementy 
krajobrazu. 

 

· Zidentyfikowano najbli$szy punkt widokowy znajduj"cy si% w granicach Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego, a tak$e dwa projektowane punkty widokowe w granicach 
zmiany studium - zgodnie z rysunkiem studium. Punkty obejmuj" widoki na dolin% 
Czarnej Ha*czy i dolin% jej dop#ywu z Malesowizny, a w przypadku punktu w obr%bie 
Parku Krajobrazowego równie$ na Rezerwat Przyrody G#azowisko Bahanowo. 
Przedpola widokowe na dolin% Czarnej Ha*czy oraz dolin% dop#ywu z rejonu 
Malesowizny, s" wolne od bezpo&redniej lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
 

· Droga Malesowizna � Kruszki � Bahanowo stanowi szlak rowerowy wokó# Jeziora Ha*-
cza. Z drogi roztacza si% widok na dolin% Czarnej Ha*czy i wisz"c" dolin% �Gaciska�. 
Poza tym po przeciwnym zboczu doliny Czarnej Ha*czy przebiega &cie$ka spacerowa, 
z której równie$ roztacza si% widok na dolin%. Przewidywane lokalizowanie elektrowni 
wiatrowych nie obejmie dolin i przedpól widokowych na doliny z wymienionej drogi  
i &cie$ki.  

 

· Na terenie zmiany studium znajduj" si% ju$ elektrownie wiatrowe, które stanowi" 
dominuj"cy wysoko&ciowo sk#adnik krajobrazu. Dodatkowe elektrownie wiatrowe 
zwi"zane ze zmian" studium, zlokalizowane w s"siedztwie elektrowni istniej"cych, nie 
b%d" tak istotnie zauwa$alne i ich oddzia#ywanie wizualne b%dzie znacz"co mniejsze w 
odró$nieniu od budowy turbin na ca#kowicie nowym terenie.. Wp#yw ten powinien by' 
przedmiotem bardziej szczegó#owych analiz w dalszym toku post%powania 
lokalizacyjnego i planistycznego. 

 
Na obecnym etapie, tj. na etapie sporz"dzania zmiany studium, powy$sze pozwalaj" 
wnioskowa', $e potencjalny wp#yw wizualny b%dzie ma#y lub co najwy$ej &redni. Nale$y 
równocze&nie mie' na uwadze, $e wp#yw elektrowni na krajobraz jest w du$ej mierze spraw" 
subiektywnego postrzegania, gdy$ przez wiele osób turbiny postrzegane s" jako 
nowoczesne, przyjazne &rodowisku instalacje, a przez cz%&' jako obiekty szpec"ce 
krajobraz.  
Nale$y równie$ pami%ta', $e jedn" z alternatyw dla energii odnawialnej jest energia z 
konwencjonalnych +róde# (elektrownie w%glowe), których wp#yw na krajobraz jest 
nieporównywalnie wi%kszy.  
Przedstawiona ocena wp#ywu wizualnego na krajobraz nie mo$e by' traktowana jako 
ostateczna, gdy$ miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowych maj" charakter potencjalny 
(uwzgl%dniono ogólne lokalizacje wyznaczone w zmianie studium jako proponowane 
lokalizacje)  
i mog" ulec zmianie, oczywi&cie z zachowaniem stref ochronnych dla zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej. Ostateczne lokalizacje elektrowni wiatrowych oraz ocena ich 
wp#ywu na krajobraz, powinny by' przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz raportu o oddzia#ywaniu na &rodowisko, realizowanego w ramach oceny 
oddzia#ywania na &rodowisko. 
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6.4  Prognoza wp�ywu na zabytki i dobra kultury  
 

Prognoza oddzia"ywania na zabytki oraz dobra kultury obejmuje nast#puj$ce wska%niki po-
zwalaj$ce ustali& skal# potencjalnego oddzia�ywania zwi$zanego z realizacj$ ustale' plano-
wanego dokumentu: 

 

· Wp�yw na obiekty i obszary: uj#te w rejestrze zabytków, uznane za pomnik historii lub 
stanowi"ce park kulturowy, 

· Wp�yw na obiekty i obszary uj#te w gminnej ewidencji zabytków, oraz strefy ochrony 
konserwatorskiej, 

· Wp�yw na obiekty i obszary nie obj&te ochron", lecz stanowi"ce inne dobra kultury, tj.  
maj"ce znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego ze wzgl!du na warto#$ histo-
ryczn" lub artystyczn", zw�aszcza: przydro%ne krzy%e, kapliczki, rze&by, cmentarze, 
pola bitew, pomniki, miejsca pami!ci, budynki (równie% ich wn!trza i detale), zespo�y 
budynków, za�o%enia parkowe.  
 

Projektowany dokument, jakim jest zmiana studium uwarunkowa' i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Przero#l, zgodnie z wyst!puj"cymi w nim zapisami, zmierza do 
zachowania wszystkich zidentyfikowanych w granicach studium obiektów zabytkowych. Dla-
tego te% mo%na wnioskowa$ o braku negatywnego wp�ywu na zabytki.  
 
Wszystkie znajduj"ce sie na terenie gminy zabytki architektury i budownictwa oraz cmenta-
rze w Gminie Przero#l, uj!te w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, nie b!d" zagro-
%one lokalizacj" elektrowni wiatrowych.  
 
W obszarze zmiany studium znajduje si! 7 stanowisk archeologicznych, jednak%e %adne  
z tych stanowisk nie powinno by$ zagro%one zmian" studium, tj. realizacj" elektrowni wia-
trowych.  
 
W studium znajduje sie przede wszystkim zapis mówi"cy, i%: wszelkie  prace  przy  obiektach  
i  na  terenach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  w  ich  bezpo#rednim  otoczeniu  
mog"  by$  prowadzone  tylko  za  zezwoleniem  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków. 
 
Wobec powy%szych nie stwierdza si! oddzia�ywania bezpo#redniego na obiekty zabytkowe i 
dobra kultury.  
 
Ewentualny wp�yw dotycz"cy krajobrazu kulturowego jest przedmiotem prognozy przedsta-
wionej w rozdziale wcze#niejszym, tj. 6.3.  
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6.5 Prognoza wp�ywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz zagro!enie  
powodziowe 

 
Potencjalne oddzia"ywanie w odniesieniu do #rodowiska wodnego prognozowano przy 
uwzgl$dnieniu nast$puj%cych wska&ników:  
 
· Przekszta"cenia bezpo#rednie struktur hydrograficznych (cieków, zbiorników wodnych, 

terenów podmok"ych, torfowisk itp.), 
· mo'liwo#( naruszenia przep"ywów poziomów wodono#nych, 
· wp"yw na jako#( wód, 
· wp"yw na retencjonowanie wód, 
· potencjalna ilo#( i rodzaje powstaj%cych #cieków oraz sposoby ich odprowadzania.  
 
6.5.1 Prognoza zagro'enia wód podziemnych 
 
W okresie budowy elektrowni wiatrowych mog% wyst%pi( lokalnie niewielkie zanieczyszcze-
nia p"ytkich wód gruntowych zwi%zane z transportem oraz prac% maszyn budowlanych. By"o-
by to zagro'enie po#rednie i jedynie chwilowe, w zwi%zku z czym ma"e, zw"aszcza 'e reali-
zacja elektrowni wiatrowych nie wymaga magazynowania wi$kszych ilo#ci substancji ropo-
pochodnych na terenie budowy.  
 
Warunki gruntowo-wodne s% do#( zmienne, w zwi%zku z czym zwierciad"o pierwszego po-
ziomu wód podziemnych zmienia si$ od g"$bokiego )poni'ej poziomu fundamentowania*, do 
bardzo p"ytkiego, w tym podmok"ego, o gorszych warunkach budowlanych. Dodatkowo 
zmienne s% warunki przepuszczalno#ci gruntu.  
W zale'no#ci od lokalizacji elektrowni wiatrowych mo'liwe jest krótkookresowe naruszenie 
miejscowych przep"ywów wód gruntowych )np. konieczno#( wypompowywania wody z wy-
kopu), w przypadku realizacji fundamentu na terenie o p"ytkim poziomie wód gruntowych. 
Fundament elektrowni nie jest konstrukcj% o znacznych gabarytach, czy te' maj%c% cechy 
bariery dla przep"ywów wód, w zwi%zku z czym w okresie poza budowlanym, zagro'enie z 
tego tytu"u nie wyst%pi, b%d& te' b$dzie pomijalne.  
Generalnie jednak nale'y unika( posadowienia elektrowni na terenach podmok"ych i o p"yt-
kim poziomie wód gruntowych.  
 
Po zako+czeniu budowy elektrownie wiatrowe nie b$d% stanowi"y zagro'enia dla wód pod-
ziemnych. Zw"aszcza, 'e z ich funkcjonowaniem nie wi%'e si$ emisja #cieków. 
 
 
6.5.2 Prognoza zagro'enia wód powierzchniowych 
 
Wszystkie tereny wyst$powania wód powierzchniowych, w tym rzeka Czarna Ha+cza wraz z 
prawobrze'nymi dop"ywami, a tak'e mniejsze ich dop"ywy, oraz wyst$puj%ce w granicach 
zmiany studium drobne zbiorniki wodne, nie b$d% przekszta"cane na potrzeby lokalizacji 
elektrowni wiatrowych.  
 
Nie mo'na jednak na obecnym etapie )zmiana studium* wykluczy( zaistnienia bezpo#red-
nich oddzia"ywa+ w odniesieniu do lokalnych drobnych cieków czy rowów, w przypadku re-
alizacji dróg dojazdowych do poszczególnych elektrowni. W takich sytuacjach warunki prze-
p"ywów wód powierzchniowych powinny zosta( przywrócone po okresie realizacji przedsi$-
wzi$cia.  
 
Tak samo, jak w powy'szym przypadku wód podziemnych, wyst$puje potencjalna mo'liwo#( 
ma"ego, po#redniego zanieczyszczenia tych wód w wyniku niekontrolowanego, chwilowego 
uwolnienia do #rodowiska )grunt* substancji ropopochodnych z pracuj%cych maszyn budow-
lanych.  
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W okresie funkcjonowania, elektrownie wiatrowe nie b�d� stanowi�y !adnego zagro!enia dla 
wód powierzchniowych 
 
 
6.5.3 Prognoza zagro!enia powodziowego 
 
Podstawowym wska"nikiem potencjalnego zagro!enia powodziowego jest: mo!liwo#$ od-
dzia�ywania na tereny zabudowane, w tym zw�aszcza tereny sta�ego lub d�ugotrwa�ego prze-
bywania ludzi (np. zabudowa mieszkaniowa). 
 
W przypadku rodzaju zagospodarowania przewidzianego zmian� studium nie nale!y mówi$ 
o zagro!eniu, czy to w sensie wp�ywu na ludzi, czy te! na mo!liwo#ci zmiany lokalnych wa-
runków wyst�powania wód powodziowych. Zwi�zane jest to z nast�puj�cymi czynnikami: 
 

· W skali obszaru obj�tego prognoz� jedynie Czarna Ha%cza stanowi wi�ksz� rzek�, 
której dolina mo!e podlega$ okresowym zalewom w przypadkach wyst�powania wo-
dy z koryta. Natomiast pozosta�e cieki, to cieki drobne. Niemniej, wszelkie doliny 
rzeczne b�d� wykluczone z lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
 

· Elektrownie wiatrowe nale!� do konstrukcji bezobs�ugowych, nie zwi�zanych z d�u-
gookresowym przebywaniem ludzi.  
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6.6   Prognoza wp�ywu na zdrowie i warunki �ycia ludzi 
 
6.6.1 Prognoza wp"ywu na klimat akustyczny 
 
Na etapie budowy, tj. podczas prac zwi#zanych z: prowadzeniem prac ziemnych, transpor-
tem materia"ów, prac# maszyn budowlanych, mo$e wyst#pi% czasowy wzrost uci#$liwo&ci 
akustycznej w rejonie prowadzonych prac. Tego rodzaju oddzia"ywanie b'dzie wy"#cznie 
krótkotrwa"e i odwracalne, poza tym realizowane w oddaleniu od posesji zabudowanych, w 
zwi#zku z czym, mo$e w niewielkim stopniu wp"ywa% na tereny chronione przed ha"asem, a 
zw"aszcza na ludzi. 
 
G"ównego oddzia"ywania nale$y spodziewa% si' w okresie funkcjonowania elektrowni wia-
trowych, co b'dzie wp"ywem d"ugookresowym, przy czym równie$ odwracalnym, albowiem 
po zako(czeniu dzia"ania turbin, klimat akustyczny powraca do stanu przedinwestycyjnego.  
 
Podstawowym kryterium oceny oddzia"ywania farm wiatrowych jest ekwiwalentny poziom 
ha"asu wyst'puj#cy na granicach terenów chronionych )terenach dla których okre&lone s# 
dopuszczalne poziomy ha"asu w &rodowisku* na wysoko&ci 4m nad poziomem terenu, oraz 
na wysoko&ci najbardziej nara$onych kondygnacji, w odleg"o&ci 0,5-2m od elewacji budyn-
ków mieszkalnych i innych, dla których okre&lone s# dopuszczalne poziomy ha"asu w &rodo-
wisku. 
 
Zgodnie z rozporz#dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopusz-
czalnych poziomów ha"asu w &rodowisku [Dz. U. z dnia 05.07.2007 r. nr 120 poz. 826] stosu-
je si' wska+niki poziomu ekwiwalentnego maj#ce zastosowanie do ustalania i kontroli wa-
runków korzystania ze &rodowiska � LAeqD i LAeqN odpowiednio dla 8 najbardziej nieko-
rzystnych godzin pory dziennej i 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocnej. Ze wzgl'du 
na krótki czas odniesienia oraz na zaostrzone standardy w porze nocnej, najwi'ksze praw-
dopodobie(stwo wyst'powania przekrocze( wyst'powa% b'dzie por# nocn#. Z tego wzgl'du 
ocena stanu klimatu akustycznego powinna by% prowadzona g"ównie pod k#tem pory nocnej. 
 
Na obszarze potencjalnego oddzia"ywania akustycznego zespo"u elektrowni wiatrowych do-
minuje zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Wyst'puje tu równie$ zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, na której dopuszczone s# us"ugi nieuci#$liwe. Tereny zabudowy zagrodowej, 
w przeciwie(stwie do terenów zabudowy jednorodzinnej, posiadaj# "agodniejsze standardy 
akustyczne. Dlatego sprawa kwalifikacji poszczególnych funkcji terenu mo$e odegra% klu-
czow# role przy ocenie wp"ywu na klimat akustyczny projektowanych elektrowni wiatrowych. 
Ostateczne rozstrzygni'cie w kwestii rodzajów terenów chronionych konieczne jest na etapie 
uchwalania oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Tabela 6.6-1 Dopuszczalne poziomy ha"asu w #rodowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
$róde" ha"asu, z wy"%czeniem ha"asu powodowanego przez linie elektroenergetyczne 
oraz starty, l%dowania i przeloty statków powietrznych  

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom ha�asu  w dB 

Drogi lub linie kolejowe
1/ Pozosta�e obiekty i dzia�alno!" b#d$ca 

%ród�em ha�asu 

LAeqD 
przedzia" 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom 

LAeqN 
przedzia" 

czasu odnie-
sienia równy  
8 godzinom 

LAeqD 
 przedzia" czasu 

odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
nast&puj%cym 

LAeqN 
 

przedzia" czasu 
odniesienia równy 

1 najmniej ko-
rzystnej godzinie 

nocy 

1 
a. Strefa ochronna �A� uzdrowiska 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy zwi%zanej ze sta"ym lub 
czasowym pobytem dzieci i m"odzie'y2/

 
c. Tereny domów opieki spo"ecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2/
 

d. Tereny mieszkaniowo-us"ugowe 

60 50 55 45 

4 
Tereny w strefie #ródmiejskiej miast powy'ej 
100 tysi&cy mieszka(ców3/ 65 55 55 45 

 

Obja#nienia: 
1/  Warto#ci okre#lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si& tak'e dla linii tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 

linowych 
2/  W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcj%, w porze nocy, nie obowi%zuje na nich 

dopuszczalny poziom ha"asu w porze nocy  
3/  

Strefa #ródmiejska miast powy'ej 100 tysi&cy mieszka(ców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj% 
obiektów administracyjnych , handlowych i us"ugowych. W przypadku miast, w których wyst&puj% dzielnice o liczbie 
mieszka(ców powy'ej 100 tysi&cy, mo'na wyznaczy) w tych dzielnicach stref& #ródmiejsk%, je'eli charakteryzuje si& 
ona zwart% zabudow% mieszkaniow%, z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i us"ugowych 

 

 
Na etapie projektowania planowanych elektrowni wiatrowych ich lokalizacja oraz parametry 
pracy powinny zosta) tak dobrane, aby funkcjonowanie wszystkich elektrowni wiatrowych 
"%cznie nie powodowa"o przekroczenia standardów akustycznych, jakie okre#lone zostan% na 
poszczególnych terenach chronionych. Uwzgl&dni) nale'y równie' istniej%ce ju' na obsza-
rze oraz w jego bezpo#rednim s%siedztwie turbiny wiatrowe. Ocena taka powinna by) doko-
nano ze szczególnym uwzgl&dnieniem oddzia"ywania w porze nocnej, dla której standardy 
akustyczne s% bardziej rygorystyczne. 
 
Maj%c na uwadze tereny potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych, w projekcie zmiany 
studium wyznaczono strefy ochronne turbin wiatrowych z ograniczeniami w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej, a tak'e strefy ochronne turbin wiatrowych z ograniczeniami w 
zabudowie zagrodowej. Strefy te wyznaczone w oparciu o obliczenia, w których uwzgl&dnio-
no istniej%ce i planowane turbiny wiatrowe. Danymi wej#ciowymi do modelu by"y dane kata-
logowe dost&pnych na rynku turbin. Rozk"ad ha"asu w porze dnia i w porze nocy przedsta-
wiono na za"%cznikach graficznych nr 6.6-1 i 6.6-2. 
 
Na etapie sporz%dzania planu miejscowego nale'y zapewni), aby ekwiwalentny poziom ha-
"asu turbin wiatrowych *przy uwzgl&dnieniu wp"ywu skumulowanego+, nie przekracza" na te-
renach zabudowy jednorodzinnej 40dB(A) w porze nocnej oraz 45dB(A) na terenach zabu-
dowy zagrodowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowej z us"ugami. W celu 
dochowania tych standardów moc akustyczna niektórych turbin wiatrowych mo'e by) ogra-
niczona w porze nocy lub mo'e by) konieczne ich ca"kowite wy"%czenie.  
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Spe�nienie powy�szego warunku gwarantuje dotrzymanie obowi�zuj�cych standardów aku-
stycznych, a tym samym powoduje, �e potencjalny wp�yw ha�asu mo�na prognozowa! jako 
ma�y. 
 
W wyniku przeprowadzonych bada" rozprzestrzeniania si# ha�asu w $rodowisku granice 
stref ochronnych mog� ulec przesuni#ciu. Lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz ich stref 
ochronnych powinna zosta! uszczegó�owiona w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
 
6.6.2 Prognoza oddzia�ywania w zakresie pola elektromagnetycznego 
 
Przez teren obj#ty prognoz� nie przebiegaj� �adne linie wysokich napi#!. Brak jest równie� 
stacji transformatorowych wysokiego napi#cia, stacji bazowych telefonii komórkowej, urz�-
dze" radiolokacyjnych i innych, które mog�yby stanowi! w chwili obecnej uci��liwo$! dla $ro-
dowiska w zakresie promieniowania pola elektromagnetycznego.  
 
W Polsce dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego regulowane s� 
przez Rozporz�dzenie Ministra %rodowiska z dnia 30 pa&dziernika 2003 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobów dotrzymy-
wania tych poziomów [Dz. U. z 14 listopada 2003 r. Nr 192, poz. 1883]. Zgodnie z nim dla 
pól o niskiej cz#stotliwo$ci 50 Hz, dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycz-
nego dla miejsc dost#pnych dla ludzi wynosz�:  
 
� sk�adowa elektryczna � 10 kV/m, 
� sk�adowa magnetyczna � 60 A/m. 

 
Na terenach z zabudow� mieszkaniow� i w miejscach, gdzie zlokalizowane s� ��obki, przed-
szkola, szpitale, internaty, nat#�enie pola elektrycznego o cz#stotliwo$ci 50 Hz, nie mo�e 
by! wy�sze ni� 1kV/m, natomiast graniczna warto$! pola magnetycznego wynosi 60A/m. 
  
Elektrownie wiatrowe 
 
G�ównym &ród�em pola elektromagnetycznego niskiej cz#stotliwo$ci � 50Hz, zwi�zanego 
bezpo$rednio z elektrowni� wiatrow�, jest generator turbiny wiatrowej. W wyniku zmiany wy-
soko$ci oraz mocy generatora mo�e wyst�pi! zmiana oddzia�ywania w zakresie pola elek-
tromagnetycznego.  
 
Ze wzgl#du na lokalizacj# generatora elektrowni wiatrowej na znacznej wysoko$ci ($rednio 
100m nad poziomem terenu), poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez ele-
menty elektrowni, w poziomie terenu (na wysoko$ci 1,8 m) b#dzie w praktyce pomijalny. Ge-
neratory zostan� zamontowane wewn�trz gondoli, tj. na du�ej wysoko$ci, a poza tym b#d� 
zamkni#te w przestrzeni otoczonej przewodnikiem o w�a$ciwo$ciach ekranuj�cych, st�d te� 
ich wp�yw na poziom pola elektromagnetycznego, mierzonego na poziomie gruntu mo�e w 
ogóle nie by! mierzalny.  
 
Generalnie nale�y stwierdzi!, �e elektrownie wiatrowe s� &ród�em pola elektromagne-
tycznego przenikaj�cego do $rodowiska, jednak nat#�enie tych pól na wysoko$ci 1,8m npt 
jest du�o ni�sze ni� warto$ci pól elektroenergetycznych wyst#puj�cych w naturze, st�d te� 
ich wp�yw na $rodowisko jest pomijalny, a cz#sto nawet niemierzalny za pomoc� wspó�cze-
snej aparatury pomiarowej.  
 
Tym samym wp�yw elektrowni wiatrowej na kszta�t klimatu elektromagnetycznego $rodowi-
ska, w tym zw�aszcza miejsc dost#pnych dla ludzi, które dotycz� wszystkich terenów otacza-
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j"cych elektrownie wiatrowe, b#dzie pomijalny. Nie ma podstaw do stwierdzenia, i$ elektrow-
nie wiatrowe mog" powodowa% jakiekolwiek oddzia&ywania na zdrowie ludzi przebywaj"cych 
w ich okolicy. 
 
Linie wysokiego napi#cia 
 
Przez teren obj#ty prognoz" nie przebiegaj" $adne linie wysokich napi#%. Brak jest równie$ 
stacji transformatorowych wysokiego napi#cia, stacji bazowych telefonii komórkowej, urz"-
dze' radiolokacyjnych i innych, które mog&yby stanowi% w chwili obecnej uci"$liwo(% dla (ro-
dowiska w zakresie promieniowania pola elektromagnetycznego.  
 
Projektowana zmiana Studium obejmuje dostosowanie systemu elektroenergetycznego do  
potrzeb obecnych i wynikaj"cych z rozwoju województwa, w zwi"zku z czym planowana jest 
budowa linii wysokiego napi#cia 110 kV Suwa&ki � Wi$ajny, przebiegaj"ca przez tereny gmi-
ny.  
Studium uwzgl#dnia tras# przebiegu projektowanej linii wysokiego napi#cia 110kV, okre(lo-
nej w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Morgi, gdzie wyzna-
czono projektowany przebieg linii wysokiego napi#cia 110kV wraz ze stref" ochronn". Linia 
przebiega wy&"cznie terenami rolnymi, w zwi"zku z czym nie stanowi zagro$enia dla terenów 
zamieszkanych. Równie$ przewidziana w projekcie zmiany Studium trasa linii elektroenerge-
tycznej w granicach wsi Morgi wyznaczona zosta&a z dala od terenów zabudowanych, w tym 
i mieszkalnych, w zwi"zku z czym promieniowanie elektromagnetyczne, jakie mo$e by% emi-
towane przez lini# 110kV, nie b#dzie zagra$a% zdrowiu ludzi.  
 
Uszczegó&owienie przebiegu linii 110kV oraz zachowanie w stosunku do niej minimalnych 
odleg&o(ci terenów chronionych oraz elektrowni wiatrowych, powinny zosta% ustalone w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
 
 
6.6.3 Prognoza oddzia&ywania na jako(% powietrza 
 
Prognoza zagro$enia oddzia&ywaniem na stan jako(ci powietrza atmosferycznego, zwi"zana 
jest generalnie ze wskazaniem, czy istnieje mo$liwo(% wyst"pienia emisji do powietrza,  
a zw&aszcza przekrocze' obowi"zuj"cych standardów, które przek&adaj" si# po(rednio na 
ochron# zdrowia cz&owieka.  
 
Zmiana studium polegaj"ca na mo$liwo(ci budowy zespo&u elektrowni wiatrowych nie b#dzie 
oddzia&ywa% negatywnie na stan powietrza atmosferycznego w okresie funkcjonowania elek-
trowni, czy to w skali lokalnej czy te$ ponadlokalnej.  
 
Zmiana studium b#dzie natomiast )ród&em pewnych uci"$liwo(ci (emisji do powietrza) w fa-
zie budowy. W czasie realizacji poszczególnych elektrowni wiatrowych wyst"pi:  
 

-  emisja niezorganizowana py&u pochodz"cego z materia&ów budowlanych *cement, pia-
sek, $wir+, lub wzniecanego przez poruszaj"ce si# pojazdy ci#$kie,  

-  emisja spalin w czasie pracy maszyn budowlanych (koparka, d)wig+ i ruchu pojazdów 
transportowych � g&ównie tlenku w#gla, dwutlenku azotu i w#glowodorów. 

 
Wymienione uci"$liwo(ci b#d" mia&y charakter krótkookresowy i przej(ciowy. W zakresie 
emisji zanieczyszcze' do powietrza mo$na przyj"%, $e )ród&a emisji w okresie budowlanym 
nie b#d" mia&y wi#kszego wp&ywu na jako(% powietrza.  
W odniesieniu do powietrza atmosferycznego nale$y upatrywa% d&ugotrwa&ego wp&ywu pozy-
tywnego zwi"zanego ze zmian" studium, gdy$ rozwój energetyki wiatrowej wi"$e si# po-
(rednio z ograniczeniem uci"$liwo(ci elektrowni konwencjonalnych. Przy czy mo$liwy skutek 
pozytywny dla jako(ci powietrza nie b#dzie odczuwalny w skali lokalnej. Poza tym zmiana 
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studium zmierza do realizacji zobowi"zania wynikaj"cego z art.4 ust.1 Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2009/28/ WE z 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania 
energii ze #róde$ odnawialnych. 
 
 
6.6.4 Prognoza wp$ywu na jako%& 'ycia, w tym dobra materialne 
 
Niniejsza cz(%& prognozy obejmuje ocen( oddzia$ywania na jako%& 'ycia ludzi, ale nie w 
sensie ekspozycji na emisje i uci"'liwo%ci z tym zwi"zane, lecz w sensie innych czynników 
warunkuj"cych 'ycie cz$owieka, które mog" by& zwi"zane z realizacj" projektu zmiany stu-
dium. Odpowiednie oceniane wska#niki obejmuj":  
 

· Dost(pno%& zró'nicowanych us$ug, 
· Wyst(powanie terenów rekreacji i wypoczynku, 
· Wyst(powanie terenów zieleni publicznej, 
· Wp$yw na warunki zatrudnienia, 
· Dost(pno%& infrastruktury technicznej i transportowej, 
· Wp$yw na inne sektory gospodarki, 
· Wp$yw na warto%& nieruchomo%ci 

 
Generalnie z realizacj" elektrowni wiatrowych mo'na wi"za& bezpo%rednio lub po%rednio 
pozytywny wp$yw na szereg sektorów gospodarki, jednak'e zwykle nie s" one odczuwane w 
skali lokalnej (gminnej). 
 
� Wp$yw na warunki zatrudnienia: g$ównie w okresie prowadzenia prac budowlanych, do 

których mog" by& zatrudniane ró'ne podmioty gospodarcze, 
� Wp$yw na uci"'liwo%ci innych sektorów gospodarki: Wykorzystanie alternatywnego 

#ród$a energii elektrycznej, postrzeganego jako ekologiczne, 
� Polepszenie cz(%ci lokalnych dróg transportu rolnego, których stan b(dzie polepszony 

w wyniku budowy elektrowni, 
� Wykorzystanie rynku innych, powi"zanych us$ug, np.: firmy prowadz"ce pomiary, ba-

dania, monitoringi przyrodnicze itp. 
 
Turystyka 
 
Wyniki przeprowadzonych dotychczas bada) opinii publicznej oraz analiz rozwoju turystyki w 
pa)stwach o znacz"cym udziale energetyki wiatrowej w krajowym bilansie energetycznym 
*np. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, w którym moc zainstalowana w energety-
ce wiatrowej wynios$a na koniec 2009r. 4051 MW,*+ród$o: EWEA 2010-- nie potwierdzaj" 
tezy, 'e lokalizacja farmy wiatrowej przyczynia si( do obni'enia atrakcyjno%ci turystycznej 
danego regionu. 
 
Wieloletnie badania ruchu turystycznego w regionach, w których wybudowano farmy wiatro-
we nie wykaza$y spadku liczby turystów. Przyk$adem mo'e by& tutaj np. Irlandia Pó$nocna, w 
której w okresie od 2001 do 2004 roku, podczas którego rozpocz(to eksploatacj( 10 farm 
wiatrowych, zaobserwowano wzrost odwiedzin zagranicznych turystów z 1,68 mln w 2001 
roku do 2 mln w 2004 roku, oraz Kornwalia *najbardziej wysuni(te na po$udniowy zachód 
hrabstwo Anglii-, w której w latach 1992 *1 farma wiatrowa- � 2003 (7 farm wiatrowych) na-
st"pi$ wzrost liczby turystów z 3,4 mln do 5,1 mln. W s"siaduj"cym z Kornwali" hrabstwie 
Devon, w którym nie ma ani jednej farmy wiatrowej, w latach 2000 � 2003 odnotowano z 
kolei spadek liczby turystów z 6,6 mln do 6,4 mln *w analogicznym okresie czasu w Kornwalii 
odnotowano wzrost z 4,2 do 4,9 mln) (British Wind Energy Association (BWEA), 2006).  
Nie wiadomo, czy za bezpo%redni" przyczyn( wzrostu zainteresowania poszczególnymi re-
gionami mo'na uzna& pojawienie si( elektrowni wiatrowych. Wiadomo natomiast, 'e uzna-
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wanie ich za czynnik obni"aj#cy atrakcyjno$% turystyczn# regionów, jest na podstawie tych 
danych bezpodstawne.  
 
Wi&kszo$% ankietowanych - turystów odwiedzaj#cych tereny znajduj#ce si& w s#siedztwie 
ju" funkcjonuj#cych b#d' planowanych farm wiatrowych - odnosi(a si& pozytywnie do tego 
rodzaju inwestycji deklaruj#c, "e obecno$% elektrowni wiatrowych nie zniech&ci ich do po-
nownego odwiedzenia danego regionu. W niektórych badaniach wielko$% udzia(u takichopinii 
przekroczy(a nawet 90) *np. University of the West of England, 2004 � 93,9%; Centre for 
Sustainable Energy, 2002 � 91,5%). 
 
Wielu ankietowanych przyznawa(o, "e farma wiatrowa mo"e stanowi% dodatkow# atrakcj& 
turystyczn# i w taki w(a$nie sposób powinno si& j# wykorzystywa% w promocji regionów. Po-
twierdzeniem tego mo"e by% fakt, "e projekty farm wiatrowych budowanych w pa+stwach 
Europy Zachodniej cz&sto uwzgl&dniaj# dzia(aj#ce w s#siedztwie farmy centra informacji na 
temat odnawialnych 'róde( energii, energetyki wiatrowej czy zrównowa"onego rozwoju, spe-
cjalne punkty widokowe, z których mo"na obserwowa% obracaj#ce si& wiatraki, tablice infor-
macyjne na temat otaczaj#cej farm& przyrody oraz specjalnie zorganizowane parkingi dla 
osób, które chcia(yby si& przyjrze% elektrowniom wiatrowym z bliska. 
 
 
Podsumowanie 
 
Powy"sze pozwalaj# stwierdzi%, "e rozwój elektrowni wiatrowych mo"e prowadzi% do ró"-
nych skutków dotycz#cych jako$ci "ycia ludzi. Mo"liwe jest polepszenie warunków zatrud-
nienia, zmniejszenie uci#"liwo$ci innych sektorów gospodarki (energetyka konwencjonalna), 
polepszenie cz&$ci lokalnych dróg, polepszenie rynku innych us(ug. Co istotne, prawdopo-
dobne jest, "e nie wyst#pi obni"enie warto$ci turystycznej okolicznych obszarów, co dotyczy 
w szczególno$ci Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  
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6.7     Prognoza wp�ywu na przyrodnicze obszary chronione 
 
Prognoza przedstawiona w niniejszym rozdziale odnosi si" do form ochrony przyrody, za 
wyj#tkiem: obszarów Natura 2000 (ocena przedstawiona jest w rozdziale 6.9) oraz ochrony 
gatunkowej (ocena przedstawiona jest w rozdziale 6.1). 
 
Prognoza obejmuje zarówno mo$liwo%& bezpo%redniej ingerencji w struktur" form ochrony 
przyrody, jak i mo$liwo%& obni$enia ich funkcjonalno%ci ekologicznej czy te$ utraty lub obni-
$enia walorów, które by'y podstaw# wyznaczenia obszarów. Przede wszystkim jednak pod-
stawowym wska*nikiem jest stopie+ zgodno%ci z zakazami obowi#zuj#cymi w obszarach 
chronionych. 
 
Suwalski Park Krajobrazowy  
 
Zgodnie z zapisami Planu Ochrony dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego na okres od 
01.12.2003r. do 30.11.2023r. - Za'#cznik nr 1 do rozporz#dzenia nr 25/03 z dnia 06.11.03 
Wojewody Podlaskiego, w obszarze Parku wykluczona jest lokalizacja elektrowni wiatro-
wych. Warunek ten b"dzie spe'niony w przypadku projektowanej zmiany studium. 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pó'nocnej Suwalszczyzny 
 
W obszarze opracowania Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pó'nocnej Suwalsz-
czyzny stanowi otulin" Suwalskiego Parku Krajobrazowego. � Zarówno Plan Ochrony dla 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego jak i Rozporz#dzenie nr 20/05 Wojewody Podlaskiego z 
dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu -Pojezierze Pó'nocnej 
Suwalszczyzny" [ze zmianami], nie wykluczaj# lokalizowania w obr"bie OCK elektrowni wia-
trowych. W obszarze jednak obowi#zuj# ustanowione wymienionym rozporz#dzeniem inne 
ograniczenia i zakazy: 
 

1) zabijania dziko wyst"puj#cych zwierz#t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-
nie+ i miejsc rozrodu oraz tarlisk, z'o$onej ikry, z wyj#tkiem amatorskiego po'owu ryb 
oraz wykonywania czynno%ci zwi#zanych z racjonaln# gospodark# roln#, le%n#, ry-
back# i 'owieck#; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewie+ %ródpolnych, przydro$nych i nadwodnych, je$eli 
nie wynikaj# one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpiecze+4
stwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów 
lub naprawy urz#dze+ wodnych;  

3) wydobywania do celów gospodarczych ska', w tym torfu, oraz skamienia'o%ci, w tym 
kopalnych szcz#tków ro%lin i zwierz#t, a tak$e minera'ów i bursztynu;  

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta'caj#cych rze*b" terenu, z wyj#tkiem 
prac zwi#zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow#, odbudow#, napraw# lub remontem 
urz#dze+ wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, je$eli s'u$# innym celom ni$ ochrona przy-
rody lub zrównowa$one wykorzystanie u$ytków rolnych i le%nych oraz racjonalna go-
spodarka wodna lub rybacka; 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
b'otnych;  

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko%ci 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyj#tkiem urz#dze+ wodnych oraz obiektów 
s'u$#cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le%nej lub rybackiej. 
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Realizacja elektrowni wiatrowych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu musi by" 
zgodna z powy#szymi zakazami, w przeciwnym wypadku nale#y mówi" o mo#liwym nega-
tywnym wp$ywie na obszar obj%ty ochron&.  
 
Rezerwat Przyrody G$azowisko Bachanowo Nad Czarn& Ha'cz&  
 
Rezerwat ten znajduje si% poza terenem opracowania, jednak#e bezpo(rednio do niego 
przylega )grunty wsi Kruszki*. Jest to rezerwat po$o#ony na terenie Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego, na którym, jak ju# stwierdzono wcze(niej, wykluczono lokalizowanie 
elektrowni wiatrowych. Zatem zagro#enia dla rozpatrywanej formy ochrony przyrody nie 
przewiduje si%.  
 
Pomnik przyrody )g$az narzutowy*  
 
W obr%bie obszaru obj%tego prognoz& znajduje si% jeden pomnikowy g$az narzutowy, 
zlokalizowany w s&siedztwie drogi Kruszki � Bachanowo na terenie Kruszek. Realizacja 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur& towarzysz&c&, nie b%dzie narusza" pomnika 
przyrody. 
 
Podsumowanie: 
 
Ostatecznie mo#na wnioskowa", #e zagro#enie naruszenia walorów, które by$y podstaw& 
wyznaczenia powy#szych form ochrony przyrody, nie wyst%puje, pod warunkiem stosowania 
si% do ogranicze' i zakazów obowi&zuj&cych na obszarach obj%tych ochron&.  
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6.8 Charakterystyka zagro�enia odpadami 
 
Podstawowym wska"nikiem prognozowania oddzia#ywania w zakresie odpadów jest w przy-
padku farmy wiatrowej mo$liwo%& powstawania ró$nych rodzajów i ilo%ci odpadów. 
 
Bezpo%rednie powstawanie ró$nych odpadów b'dzie towarzyszy#o pracom budowlanym, i w 
tym okresie b'dzie to oddzia#ywanie krótkookresowe, uzale$nione od czasu prowadzonych 
prac.  
 
Na etapie funkcjonowania farmy wiatrowej podstawowym odpadem s( przepracowane oleje 
przek#adniowe i smarowe, których ilo%& jest zmienna i zwi(zana w du$ym stopniu z typem 
elektrowni oraz z zmieniaj(cymi si' warunkami wietrznymi )zw#aszcza okresy postoju*.  
W okresie funkcjonowania elektrowni wiatrowych wp#yw ten b'dzie d#ugookresowy, ograni-
czony do czasu eksploatacji, jednak$e ze wzgl'du na profesjonalny system serwisowania 
turbin wymiana olejów eksploatacyjnych prowadzona jest wg okre%lonych procedur i oleje te, 
jako odpad nie b'd( stanowi#y zagro$enia dla %rodowiska.  
 
Gospodarka odpadami powinna by& prowadzona prawid#owo, tj. zgodnie z obowi(zuj(cymi 
wymogami prawa, w tym zw#aszcza w odniesieniu do w#a%ciwego magazynowania odpadów, 
odbioru przez uprawnione podmioty. 
 
Ze wzgl'du na charakter planowanej zmiany studium )elektrownie wiatrowe* ilo%& mo$liwych 
odpadów zwi(zanych z etapem budowy i pó"niejszym okresem dzia#ania farmy wiatrowej, 
nie b'dzie du$a, w zwi(zku z czym nie nale$y przewidywa&, aby konieczno%& ostatecznego 
zagospodarowania odpadów by#a oddzia#ywaniem negatywnie znacz(cym. 
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6.9 Prognoza wp�ywu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte-
gralno�� tego obszaru 

 
Potencjalne oddzia�ywanie na obszary Natura 2000 rozpatrzono w odniesieniu do dwóch 
ostoi siedliskowych, które teren planowanej zmiany studium cz��ciowo obejmuje, a które 
rozci�gaj� si� na znacznym obszarze na wschód. S� to: projektowany SOO Ostoja Suwal-
ska, projektowany SOO Jeleniewo. 
 
Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) � �Ostoja Suwalska� 
(PLH200003) 
 
Proponowane lokalizacje elektrowni wg studium obejmuj� tereny po�o!one poza obszarem 
NATURA 2000 Ostoja Suwalska. Pozwala to wnioskowa", i! nie nale!y spodziewa" si� w 
okresie realizacji elektrowni wiatrowych bezpo�redniego, niekorzystnego wp�ywu na przed-
mioty ochrony (gatunki i siedliska przyrodnicze), powierzchni� obszaru, a tym samym jego 
spójno�" wewn�trzn�.  
 
Równie! poza terenem obszaru natura 2000, okres prowadzonych prac budowlanych jest na 
tyle krótki, a zasi�g bezpo�rednich skutków siedliskowych w miejscach przewidywanych lo-
kalizacji elektrowni wiatrowych na tyle ma�y, !e nie mog� one powodowa" strat osobniczych 
czy te! strat potencjalnych siedlisk zwierz�t b�d�cych przedmiotem ochrony w ostoi, w ilo-
�ciach, które mo!na by�oby traktowa" jako istotne, zagra!aj�ce w�a�ciwemu stanowi ochrony 
gatunków. Oczywi�cie dotyczy to jedynie sytuacji mo!liwego wyst�powania gatunków chro-
nionych poza terenem ostoi, a korzystaj�cych z okolicznych terenów w ró!nych celach (np. 
!erowiskowych, sezonowych migracji). 
 
Istotne jest, !e tereny proponowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych nie obejmuj� doliny 
Czarnej Ha#czy, która stanowi bezpo�rednio s�siaduj�cy z Ostoj� Suwalsk� obszar Natura 
2000 Jeleniewo. Mo!na zatem przewidywa", !e spójno�" sieci natura 2000 zostanie zacho-
wana.  
 
Potencjalne oddzia�ywanie na faun� ostoi Natura 2000 mog�oby dotyczy" wy��cznie okresu 
funkcjonowania elektrowni wiatrowych, je!eli lokalizacja konkretnych turbin kolidowa�aby z 
trasami przelotu nietoperzy do swych !erowisk.Dotyczy to mopka (Barbastella barbastellus) 
oraz nocka �ydkow�osego (Myotis dasycneme), które s� przedmiotem ochrony w obszarze. 
Poniewa! przedmiotem studium nie jest okre�lanie konkretnych lokalizacji turbin, zatem za-
gadnienie to musi by" analizowane w ramach prac nad sporz�dzeniem projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego i raportu sporz�dzanego w ramach post�powa-
nia w sprawie oceny oddzia�ywania na �rodowisko.     
 
Na podstawie tre�ci projektu Planu zada# ochronnych nale!y stwierdzi", !e potencjalnym 
oddzia�ywaniem na terenie obszaru jest m.in. projekt lokalizacji farm wiatrowych na trasie 
stwierdzonych przelotów nietoperzy. Konieczne jest wykonywanie w takich przypadkach rze-
telnej analizy chiropterologicznej z u!yciem w�a�ciwego sprz�tu i przez wykonawców z 
uznanym dorobkiem badawczym. Pomi�dzy koloni� nietoperzy a !erowiskami (jeziora) nie 
powinna powstawa" budowa instalacji wykorzystuj�cych do wytwarzania energii elektrycznej 
energi� wiatru. 
 
Niewiele wiadomo jeszcze o wykorzystaniu przestrzeni przez nocki �ydkow�ose z kolonii w 
Jeleniewie (ko�ció�). Stwierdzono !erowanie nietoperzy na jeziorach po�o!onych g�ównie na 
pó�nocny-wschód od kolonii, oraz na jeziorze Okmin. Nie stwierdzono intensywnych przelo-
tów gatunku ku dolinie Czarnej Ha#czy. Na tej podstawie mo!na by�oby wst�pnie wniosko-
wa", i! teren trzech zespo�ów elektrowni wiatrowych nie znajduje si� na trasie przelotów tych 
nietoperzy na !erowiska. Konieczne jest prowadzenie dalszych bada# monitoringowych w 
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celu uzyskania mo"liwo#ci okre#lenia szczegó$owych zasad, wynikaj%cych z uwarunkowa&-
lokalnych, warunkuj%cych usytuowanie poszczególnych turbin wiatrowych. 
 
Zgodnie ze wskazaniami Planu zada& ochronnych dla obszaru Natura 2000 �Ostoja Suwal-
ska�: "adne przedsi'wzi'cia, inwestycje lub zmiany sposobu u"ytkowania gruntów planowa-
ne w granicach obszarów lub w ich bezpo#rednim s%siedztwie, nie mog% wp$ywa( negatyw-
nie na powierzchni', liczebno#( ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków b'd%cych 
przedmiotem ochrony. 
 
Na obecnym etapie planowania (zmiana Studium) oraz dost'pno#ci informacji o nietoper-
zach b'd%cych przedmiotem ochrony w ostoi Natura 2000 )zw$aszcza nocek $ydkow$osy* 
mo"na wst'pnie wnioskowa(, i" funkcjonowanie zespo$u elektrowni wiatrowych w obszarze 
zmiany studium, nie powinno mie( znacz%cego wp$ywu na stan zachowania gatunków, po-
niewa":  
 

· Turbiny wiatrowe  nie b'd% lokalizowane w obr'bie dolin rzecznych, w tym zw$aszcza 
w dolinie Czarnej Ha&czy i obni"eniach dolinnych jej dop$ywów  mog%cych, stanowi( 
potencjalne szlaki dobowego przemieszczania sie nietoperzy, a tak"e ich tereny "e-
rowiskowe, 

· Elektrownie nie b'd% sytuowane w obr'bie siedlisk le#nych, 
· W obszarze zmiany studium brak jest wi'kszych zbiorników wodnych, zw$aszcza je-

zior, które mog$yby stanowi( miejsca intensywnego "erowania nietoperzy, 
· Na obszarze planowanej lokalizacji zespo$ów turbin wiatrowych nie wyst'puj% kolonie 

nocka $ydkow$osego, a najbli"sza znajduje si' w ko#ciele w Jeleniewie, oddalonym o 
ok. 5,0 km na wschód. 

· Zespó$ elektrowni wiatrowych nie znajduje si' na trasie przelotów nocka $ydkow$ose-
go na "erowiska )w #wietle posiadanych informacji*, 

 
Bior%c pod uwag', "e obecnie prowadzony jest roczny monitoring przedrealizacyjny nietope-
rzy, dalsza, bardziej szczegó$owa ocena mo"liwego oddzia$ywania, zostanie przeprowadzo-
na na etapie sporz%dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ra-
portu o oddzia$ywaniu na #rodowisko, które uwzgl'dni% wyniki monitoringu chiropterologicz-
nego. 
 
Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) � �Jeleniewo� 
(PLH200001) 
 
Uwarunkowania lokalizacyjne dotycz%ce okresu realizacji i eksploatacji turbin wiatrowych, 
które charakteryzowano w odniesieniu do obszaru SOO Ostoja Suwalska, nale"y odnie#( 
równie" do SOO Jeleniewo.  
 
Podsumowanie prognoza na obszary Natura 2000 
 
Wyniki monitoringu nietoperzy oraz przeprowadzonych na jego podstawie prognoz i ocen na 
pó+niejszym etapie projektowania, powinny wykaza( brak negatywnego wp$ywu na obszary 
Natura 2000, co w sposób istotny warunkowa( b'dzie mo"liwo#( realizacji zespo$u elektrow-
ni wiatrowych, o czym mówi% projekty Planów zada& ochronnych ostoi Natura 2000. 
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6.10 Zagro�enie wyst�pienia powa�nych awarii, obszary ograniczonego u�ytkowania 

oraz oddzia!ywanie skumulowane 
 
6.10.1  Mo"liwo#$ wyst%pienia powa"nej awarii i zagro"e& nadzwyczajnych 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony #rodowiska (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) przez poj'cie �powa"nej awarii 
przemys(owej� rozumie si' zdarzenie, w szczególno#ci emisj', po"ar lub eksplozj', powsta(e 
w trakcie procesu przemys(owego, magazynowania lub transportu, w których wyst'puje jed-
na lub wi'cej niebezpiecznych substancji, prowadz%ce do natychmiastowego powstania za-
gro"enia "ycia lub zdrowia ludzi lub #rodowiska lub powstania takiego zagro"enia z opó)nie-
niem.  
 
Bior%c pod uwag' przewidywan% funkcj' terenów, tj. elektrownie wiatrowe, wynikaj%c%  
z projektowanego dokumentu, nale"y stwierdzi$, "e projekt zmiany studium nie skutkuje 
wprowadzaniem instalacji przemys(owych, zaliczonych do zak(adów o zwi'kszonym ryzyku 
albo zak(adów o du"ym ryzyku wyst%pienia powa"nej awarii przemys(owej - na podstawie 
rozporz%dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilo#ci 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si' w zak(adzie decyduje o zaliczeniu go 
do zak(adu o zwi'kszonym ryzyku albo zak(adu o du"ym ryzyku wyst%pienia powa"nej awarii 
przemys(owej *ze zmianami+.  
 
Poza tym na terenie farmy wiatrowej nie nale"y przewidywa$ powstania emisji, po"aru czy 
eksplozji z u"yciem substancji niebezpiecznej. Tym samym powstanie powa"nej awarii nale-
"y ostatecznie wykluczy$. 
 
Potencjalne sytuacje awaryjne, jakie teoretycznie mog% mie$ miejsce w przypadku elektrow-
ni wiatrowych dotycz% ewentualnego uszkodzenia samej konstrukcji elektrowni, co mo"e 
mie$ skutki dla terenów otaczaj%cych. Mo"e to by$ spowodowane: wyj%tkowo silnymi wia-
trami, wyst%pieniem po"aru w gondoli *np. w wyniku uderzenia pioruna+, a tak"e innymi 
czynnikami, jak np. zm'czenie materia(u lub nie wykryte wcze#niej uszkodzenie materia(u. 
Aby zapobiec wyst%pieniu zdarze& *zagro"e&+ nadzwyczajnych, poszczególne turbiny s% 
serwisowane w ustalonych cyklach terminowych, jak równie" po wyst%pieniu gwa(townych 
zdarze& meteorologicznych *burze z wy(adowaniami, bardzo silne wiatry itp.)    
 
Teoretyczne zdarzenie polegaj%ce na przewróceniu si' turbiny wiatrowej mo"e obj%$ zasi'-
giem tylko teren o promieniu obejmuj%cym wysoko#$ wie"y wraz z wirnikiem. Tego typu od-
dzia(ywanie praktycznie ograniczy si' do niezamieszkanych terenów rolniczych z zastrze"e-
niem, i" mog(oby to mie$ miejsce tylko przy nadzwyczajnych zjawiskach atmosferycznych 
*np. tr%ba powietrzna+ Jednak wówczas, straty spowodowane upadkiem turbiny b'd% ca(ko-
wicie pomijalne w stosunku do strat gospodarczych spowodowanych tym zjawiskiem atmos-
ferycznym na terenach zamieszkania -  w regionie jego wyst%pienia  
 
Zjawisko �miotania lodem�, podnoszone w dyskusjach publicznych i w starszych publika-
cjach, przy obecnych rozwi%zaniach technologicznych turbin wiatrowych oraz charakterysty-
kach technicznych ich pracy - praktycznie nie wyst'puje.  
 
Konstatuj%c mo"na stwierdzi$, "e nie jest mo"liwe zagro"enie dla ludzi o charakterze nad-
zwyczajnym w przypadku normalnej eksploatacji turbin, zarówno ze wzgl'du na post'p 
technologiczny w tym zakresie, jak te" ze wzgl'du na fakt i" w otoczeniu  wskazanych w 
studium obszarów lokalizacji elektrowni nie wyst'puj% tereny intensywnej zabudowy lub te-
reny intensywnie ucz'szczane przez ludzi, lecz tereny rolnicze oraz lu)na zabudowa zagro-
dowa (wiejska).  
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6.10.2  Obszary i strefy ograniczonego u"ytkowania 
 
Zgodnie z art. 135 ust 1 ustawy Prawo ochrony #rodowiska obszary ograniczonego u"ytko-
wania tworzy si$ wy%&cznie dla: oczyszczalni #cieków, sk%adowisk odpadów komunalnych, 
tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz obiektów 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych. Zatem dla elektrowni wiatro-
wych nie wyst$puje formalna mo"liwo#' utworzenia obszaru ograniczonego u"ytkowania. 
 
Natomiast za potencjaln& stref$ o ograniczonym u"ytkowaniu mo"na uzna' tereny wyzna-
czone w zmianie studium jako strefy ochronne turbin wiatrowych z ograniczeniami w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefy ochronne turbin wiatrowych z ograniczenia-
mi w zabudowie zagrodowej.   
 
6.10.3 Oddzia%ywanie skumulowane 
 
Elektrownie wiatrowe, w okresie ich funkcjonowania, mog& powodowa' wyst&pienie oddzia-
%ywania skumulowanego wraz z innymi zespo%ami elektrowni wiatrowych (istniej&cymi i pla-
nowanymi) w odniesieniu do: 
 

· krajobrazu � zmiany wizualne w krajobrazie, 

· Zwierz&t � wp%yw na ptaki oraz nietoperze: #miertelno#' w wyniku kolizji, efekt bariery 
(przeszkoda w przemieszczaniu si$ ptaków i nietoperzy), zmiany wzorców wykorzy-
stania terenu (efekt odstraszaj&cy), 

· klimatu akustycznego � zmiany w emisji ha%asu w skali lokalnej, w przypadku bliskie-
go s&siedztwa dwóch lub wi$cej zespo%ów elektrowni. 

 
W otoczeniu (do 20 km) od planowanego zespo%u elektrowni wiatrowych funkcjonuj& nast$-
puj&ce zespo%y elektrowni: 
 

· �Suwa%ki� � 19 elektrowni wiatrowych (EW) w minimalnej odleg%o#ci ok. 3 km na po%u-
dniowy wschód, 

· �Piecki� - 16 EW cz$#' z elektrowni tego zespo%u znajduje si$ na terenie zmiany stu-
dium. 

 
W budowie znajduje si$ zespól elektrowni wiatrowych: 
 

· �Taciewo� - 15 EW w minimalnej odleg%o#ci ok. 2 km na po%udnie. 
 
Planowane s& w najbli"szej przysz%o#ci nast$puj&ce zespo%y elektrowni wiatrowych: 
 

· �Okr&g%e� - 1 EW w minimalnej odleg%o#ci ok. 7,2 km na po%udniowy wschód  
· �Prudziszki� - 2 EW w minimalnej odleg%o#ci ok. 11 km na po%udniowy wschód  
· �Blenda� - 23 EW w minimalnej odleg%o#ci ok. 1 km na pó%nocny-zachód (zgodnie z 

rysunkiem Studium). 
 
Skumulowanie oddzia%ywanie na krajobraz 
 
Zespó% elektrowni wiatrowych obj$ty projektem zmiany studium spowoduje powstanie od-
dzia%ywania skumulowanego na krajobraz przede wszystkim z zespo%ami elektrowni wiatro-
wych �Piecki�, �Taciewo� oraz �Blenda�, które znajduj& si$ najbli"ej. Oddzia%ywanie b$dzie 
przejawia' si$ utworzeniem #rednio 5-cio kilometrowej szeroko#ci pasa z elektrowniami wia-
trowymi, rozci&gaj&cego si$ na kierunku pó%noc � po%udnie, mniej wi$cej na d%ugo#ci ok. 
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16km.  
Powsta"y w ten sposób rozleg"y obszar elektrowni wiatrowych b#dzie widoczny w szczegól-
no$ci: 
 

· Na ekspozycji pó"nocnej i po"udniowej z drogi wojewódzkiej nr 652 Suwa"ki � Filipów,  

· Na ekspozycji wschodniej z rejonu miejscowo$ci Filipów i Przero$l, w tym z drogi 
Przero$l � Filipów, 

· Prawdopodobnie na ekspozycji zachodniej z drogi wojewódzkiej nr 655 Suwa"ki � Je-
leniewo, 

· Ze wszystkich miejscowo$ci i "%cz%cych je dróg, w obr#bie pasa wyst#powania ze-
spo"ów elektrowni wiatrowych i jego s%siedztwa (zw"aszcza: Blenda, Kruszki, 
Paw"ówka, Morgi), 

· Na ekspozycji zachodniej i po"udniowo-zachodniej, z zachodniej cz#$& Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego. 

 
Le'%ce w bliskiej odleg"o$ci od siebie zespo"y elektrowni wiatrowych spowoduj% modyfikacj# 
krajobrazu kulturowego, jednak'e w porównaniu krajobrazem kulturowym terenów uprzemy-
s"owionych charakteryzowanym przez dymi%ce kominy, modyfikacja powodowana realizacja 
urz%dze* energetyki odnawialnej zawsze b#dzie zmian% pozytywn%, $wiadcz%c% o post#pie 
cywilizacyjnym regionu i rozwini#tej $wiadomo$ci ekologicznej lokalnej spo"eczno$ci.    
 
Skumulowane oddzia"ywanie na awifaun# i nietoperze 
 
Skumulowane oddzia"ywanie zespo"ów turbin wiatrowych nie jest na chwil# obecn% dosta-
tecznie udokumentowane, ani w literaturze naukowej, ani te' w wynikach monitoringów pro-
wadzonych w kraju. Prawdopodobie*stwo wyst%pienia potencjalnych oddzia"ywa* skumulo-
wane ma charakter diagnoz nie odniesionych do konkretnych uwarunkowa* przyrodniczych.  
Najcz#$ciej wymienian% form% oddzia"ywania skumulowanego mo'e by& tzw. efekt bariery, 
zwi%zany z pojawieniem si# rozleg"ego obszaru ze zlokalizowanymi na nim elektrowniami 
wiatrowymi. Przeloty ptaków (równie' nietoperzy), zarówno dobowe (np. na 'erowiska) jak i 
sezonowe migracje, mog% zosta& ograniczone czy te' zak"ócone. Ptaki przelatuj%ce na wy-
soko$ci turbin mog% by& zmuszone do zmiany kierunku lub pu"apu lotu, co zwi#ksza d"ugo$& 
pokonywanej trasy, a to z kolei zwi#ksza wydatek energetyczny zwi%zany z lotem. Reakcje 
poszczególnych gatunków s% odmienne na powsta"% barier#, podczas gdy cz#$& ptaków 
omija farm# wiatrow% (zwi#kszenie wydatku energetycznego), cz#$& gatunków przelatuje 
przez jej teren (zwi#kszenie zagro'enia kolizji). 
 
Powy'sza diagnoza ma charakter uniwersalny, nie odnosi si# do terenu b#d%cego przedmio-
tem zmiany Studium, lecz wskazuje na konieczno$ci zachowania przezorno$ci, która powin-
na skutkowa& szczegó"owym rozpoznaniem lokalnych uwarunkowa* przyrodniczych na dal-
szych etapach planowania szczegó"owej lokalizacji turbin wiatrowych tj. sporz%dzania projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz raportu o oddzia"ywaniu na 
$rodowisko. Ten sposób post#powania jest równie' zgodny z intencj% ustale* w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.   
 
Konieczne jest zatem wykonanie rocznego monitoringu ptaków oraz nietoperzy (monitoring 
obecnie jest realizowany) w celu stwierdzenia faktycznej aktywno$ci rozpatrywanych grup 
zwierz%t na terenie obj#tym zmian% studium i w zale'no$ci od wyników monitoringu ustalenia 
zasad okre$lania szczegó"owej lokalizacji turbin wiatrowych. 
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Skumulowane oddzia"ywanie na ludzi pod wzgl#dem ha"asu 
 
Planowany zespó" elektrowni wiatrowych b#dzie $ród"em emisji ha"asu, który teoretycznie 
b#dzie kumulowa" si# z ha"asem elektrowni znajduj%cych si# najbli&ej, zw"aszcza ju& funk-
cjonuj%cych na terenie zmiany studium. Wyniki analizy akustycznej wykonana na etapie spo-
rz%dzania niniejszej prognozy i dla potrzeb tej prognozy jednoznacznie wskazuj#, i& skumu-
lowane oddzia"ywanie wszystkich turbin wiatrowych tj. funkcjonuj%cych i planowanych, nie 
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jako'ci 'rodowiska w zakresie ha"asu 
okre'lonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony �ro-
dowiska  
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6.11 Zestawienie i podsumowanie przewidywanych oddzia�ywa� na �rodowisko 
wynikaj!cych z ustale� projektowanego dokumentu 

 
W niniejszym rozdziale przedstawiono podsumowanie prognoz wykonanych w rozdzia"ach 
6.1 � 6.10 na poszczególne elementy #rodowiska, wynikaj$cych z realizacji planowanego 
dokumentu. Podsumowanie to przedstawiono za pomoc$ tabeli, która z kolei pozwoli"a na 
wyci$gni%cie ogólnych wniosków w odniesieniu do mo&liwego oddzia"ywania wynikaj$cego z 
projektu zmiany studium. Uzupe"nieniem prognozy jest równie& za". graficzny nr 6.11-1. 
 
Tabela 6.11-1 Zestawienie przewidywanych oddzia"ywa' planowanej zmiany studium w odniesieniu 

do elementów #rodowiska obj%tych prognoz$ 

 Oddzia�ywania 

Komponenty i cechy  
�rodowiska podlegaj!ce 
potencjalnym wp�ywom  

Etap Rodzaj Okres trwania Kierunek i wielko�" 

Szata ro#linna B bezpo#rednie  trwa"e negatywne ma"e 

 E x x x 

Zwierz%ta 
B bezpo#rednie  trwa"e negatywne ma"e 

 E bezpo#rednie/po#rednie  d"ugookresowe ? 

Gleby 
B bezpo#rednie  krótkookresowe 

/ trwa"e 
negatywne ma"e 

 E x x x 

Rze(ba terenu 
B bezpo#rednie  trwa"e negatywne ma"e 

 E x x x 

Zasoby geologiczne (z"o&a kopalin) B x x x 

 E x x x 

Krajobraz 
B bezpo#rednie  trwa"e negatywne ma"e  

 E bezpo#rednie  d"ugookresowe negatywne 
ma"e/#rednie 

Zabytki i dobra kultury 
B x x x 

 E x x x 

Wody powierzchniowe 
B bezpo#rednie chwilowe/krótko

okresowe 
negatywne ma"e 

 E x x x 

Wody podziemne 
B bezpo#rednie chwilowe/krótko

okresowe 
negatywne ma"e 

 E x x x 

Obszary zagro&enia powodziowego 
B x x x 

 E x x x 

Przyrodnicze obszary chronione 
B x x x 

 E x x x 

Obszary Natura 2000 
B x x x 

 E bezpo#rednie/po#rednie  d"ugookresowe ? 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
B x x x 

 E x x x 

Klimat akustyczny 
B bezpo#rednie krótkookresowe negatywne ma"e 
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 Oddzia�ywania 

Komponenty i cechy  
�rodowiska podlegaj�ce 
potencjalnym wp!ywom  

Etap Rodzaj Okres trwania Kierunek i wielko�" 

 E bezpo�rednie d ugookresowe negatywne!ma e 

Jako�"!powietrza 
B bezpo�rednie krótkookresowe negatywne!ma e 

 E x x x 

Zagro#enie!odpadami 
B bezpo�rednie krótkookresowe negatywne!ma e 

 E bezpo�rednie d ugookresowe negatywne!ma e 

Jako�"!#ycia!ludzi,!!w tym dobra 
materialne 

B +/- +/- +/- 

 E +/- +/- +/- 

Mo#liwo�"!wyst$pienia!powa#nych!
awarii!i!zagro#enia!nadzwyczajne 

B x x x 

 E bezpo�rednie chwilowe negatywne!ma e 

Obja�nienia!tabeli: 
 
B   etap budowy 
E   etap eksploatacji 
x!!!!brak!oddzia ywania 
?!!!!zagro#enie!mo#liwe,!lecz!ze!wzgl%du!na!brak!szczegó owych!danych na obecnym etapie (monitoring przyrodniczy jest obecnie 
realizowany),!wymagaj$ce!szczegó owych!ocen!!na!dalszym!etapie!planowania! 
+/-  oddzia ywanie!zró#nicowane!(mo#liwe!oddzia ywania!pozytywne!i!negatywne,!o!ró#nej!wielko�ci!i!czasie!trwania) 

 

 
Podsumowanie: 
 

· W!odniesieniu!do!cz%�ci!rozpatrywanych!elementów!�rodowiska!nie!stwierdzono, aby 
projekt zmiany studium wywo a ! jakikolwiek! skutek,! czy! to! negatywny! czy! te#!
pozytywny lub! te#! ewentualne! oddzia ywanie! b%dzie! pomijalne. Dotyczy to: 
promieniowania elektromagnetycznego, form ochrony przyrody (z! wy $czeniem!
obszarów! Natura! 2000), zasobów! z ó#! kopalin,! zabytków! i! dóbr! kultury,! zagro#enia!
powodziowego. 
 

· W!odniesieniu!do!wi%kszo�ci!elementów!�rodowiska!podlegaj$cych!prognozie!(szata 
ro�linna,! zwierz%ta,! gleby,! rze&ba! terenu,! krajobraz,! �rodowisko! wodne,! klimat!
akustyczny,! jako�"! powietrza,! zagro#enie! odpadami,! mo#liwo�"! wyst$pienia!
zagro#e'! nadzwyczajnych)! stwierdzono,! #e! na! ró#nych! etapach! przedsi%wzi%cia!
(okres! budowy,! okres! eksploatacji! zespo u! elektrowni! wiatrowych)! wyst$pi jaka�!
forma wp ywu,! jednak#e! na! obecnym! etapie! planowania! nie! przewiduje! si%, aby 
wp yw! ten na! poszczególne! elementy! �rodowiska! by ! du#y. Realizacja zapisów!
projektu! zmiany! Studium! nie! wskazuje! zw aszcza! na! mo#liwo�"! znacz$cego!
negatywnego!oddzia ywania. 
 

· Teoretyczna mo#liwo�"! wyst$pienia! oddzia ywania! na zwierz%ta (ptaki oraz 
nietoperze), wynikaj$ca!bardziej! z! literatury,! ni#! z! dotychczasowych! do�wiadcze' w 
funkcjonowaniu! istniej$cych! farm! wiatrowych! na! terenie! Suwalszczyzny,! wymaga!
prowadzenia!bada'!terenowych!na!dalszych!etapach!przygotowywania!inwestycji.  Z 
uwagi! na! konieczno�"! wykorzystania! wyników! monitoringu! ptaków! i! nietoperzy,!
dalsza,! szczegó owa! ocena! potencjalnego! oddzia ywania! na! wymienione! grupy!
zwierz$t! zostanie! dokonana! na! etapie! miejscowego! planu! zagospodarowania!
przestrzennego! oraz! pó&niejszego! raportu! o! oddzia ywaniu! przedsi%wzi%cia! na!
�rodowisko.! Wyniki monitoringu nietoperzy oraz przeprowadzonych na jego 
podstawie! prognoz! i! ocen! na! pó&niejszym! etapie! projektowania,! powinny umo#liwi"!
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taka lokalizacj" turbin wiatrowych, aby wyeliminowa# prawdopodobie$stwo wyst%pie-
nia  znacz%cego negatywnego wp&ywu na obszary Natura 2000. 
 

· Przewidywane zagospodarowanie wynikaj%ce ze zmiany studium, obejmuj%ce zespó& 
elektrowni wiatrowych, wymaga bardziej szczegó&owych analiz i ocen mo'liwego 
oddzia&ywania na dalszym etapie planowania przestrzennego i projektowania 
przedsi"wzi"cia. 
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7. INFORMACJE  O  MO�LIWYM  TRANSGRANICZNYM  ODDZIA�YWANIU  NA  
�RODOWISKO 
 

Transgraniczne oddzia"ywanie na #rodowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt 1d) ustawy 
z dnia 3 pa$dziernika 2008 o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 
spo!ecze"stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia!ywania na �rodowisko [Dz.U. z 
dnia 07.11.2008, nr 199, poz. 1227 z pó$niejszymi zmianami] oceniane jest w aspekcie gra-
nic mi%dzynarodowych.  
 
Forma zagospodarowania przewidywanego w projekcie zmiany studium nie spowoduje od-
dzia"ywa& o charakterze transgranicznym, których konsekwencj' formaln' by"aby koniecz-
no#( przeprowadzenia post%powania w sprawie transgranicznego oddzia"ywania na #rodo-
wisko, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia  z dnia 3 pa$dziernika 2008 o udost�pnianiu 
informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo!ecze"stwa w ochronie �rodowiska oraz o 
ocenach oddzia!ywania na �rodowisko [Dz.U. z dnia 07.11.2008, nr 199, poz. 1227 z pó$-
niejszymi zmianami]. Zwi'zane jest to zw"aszcza z faktem, i* teren zmiany studium znajduje 
si% w odleg"o#ci ponad 11 km od granicy pa&stwa, a przewidywane negatywne oddzia"ywa-
nia b%d' ograniczone do miejsc bezpo#rednich lokalizacji elektrowni wiatrowych, wyj'tkowo 
w przypadku ha"asu do terenu obj%tego zmian' studium. 

 
 

8.  PROPOZYCJE ROZWI!ZA" MAJ!CYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ# PRZYRODNICZ! NEGATYWNYCH 
ODDZIA�YWA" NA �RODOWISKO, MOG!CYCH BY$ SKUTKIEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNO�CI NA CELE, PRZEDMIOT 
OCHRONY I INTEGRALNO�$ OBSZARÓW NATURA 2000 

 
8.1 Dzia%ania maj&ce na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddzia%ywa' 

na (rodowisko 
 
Propozycje "agodzenia negatywnych skutków wp"ywu projektu zmiany studium na #rodowi-
sko, ukierunkowane s' na elementy #rodowiska, które mog' by( w najwi%kszym stopniu za-
gro*one w wyniku realizacji zespo"u elektrowni wiatrowych, b%d'ce przedmiotem prognozy 
wykonanej we wcze#niejszych rozdzia"ach � rozdzia" 6 i 7.  
 
Bardziej szczegó"owe rozwi'zania eliminuj'ce i minimalizuj'ce negatywne oddzia"ywanie, 
b%d' mog"y zosta( okre#lone na dalszym etapie post%powania lokalizacyjnego elektrowni 
wiatrowych, kiedy znane b%d' w wi%kszym stopniu lokalne i miejscowe warunki przyrodni-
cze, jednoznaczne wskazania lokalizacyjne i rozwi'zania techniczne. 
 
Ha"as 
 
Na etapie sporz'dzania planu miejscowego nale*y zapewni(, aby ekwiwalentny poziom ha-
"asu turbin wiatrowych, przy uwzgl%dnieniu wp"ywu skumulowanego, nie przekracza" na tere-
nach zabudowy jednorodzinnej 40dB(A) w porze nocnej oraz 45dB(A) na terenach zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowej z us"ugami. W celu docho-
wania tych standardów moc akustyczna niektórych turbin wiatrowych mo*e by( ograniczona 
w porze nocy lub mo*e by( konieczne ich ca"kowite wy"'czenie.  
 
Obszary Natura 2000 
 
Zaleca si%, aby elementy infrastruktury towarzysz'ce elektrowniom wiatrowym +nowe drogi 
techniczne, podziemne linie kablowe), nie by"y realizowane w sposób naruszaj'cy po-
wierzchni% obszarów Natura 2000. 
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Zgodnie ze wskazaniami Planów zada� ochronnych dla obszarów Natura 2000 �Ostoja Su-
walska� i �Jeleniewo�, zalecenia odno!nie dzia"a� ochronnych dla przedmiotów ochrony win-
ny by# uwzgl$dnione przy sporz%dzaniu projektów dotycz%cych zagospodarowania prze-
strzennego. Zalecenia dla zmiany studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przero!l s% nast$puj%ce:  
 

· W dokumencie nale&y umie!ci# informacj$ o granicach obszarów Natura 2000 oraz o 
lokalizacji siedlisk i gatunków b$d%cych przedmiotami ochrony w obszarach. 

· 'adne przedsi$wzi$cia, inwestycje lub zmiany sposobu u&ytkowania gruntów plano-
wane w granicach obszarów lub w ich bezpo!rednim s%siedztwie nie mog% wp"ywa# 
negatywnie na powierzchni$, liczebno!# ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków 
b$d%cych przedmiotem ochrony. 

 
Szata ro!linna 
 
Na etapie sporz%dzania planu miejscowego, który jest dokumentem o wi$kszej szczegó"o-
wo!ci ni& studium uwarunkowa� (...), w celu ograniczenia mo&liwego negatywnego wp"ywu 
na cenne lokalnie siedliska ro!linne, nale&y tereny przewidywanych lokalizacji elektrowni 
wiatrowych zweryfikowa# poprzez okre!lenie ich faktycznej warto!ci przyrodniczej (zw"asz-
cza wyst$powanie gatunków i siedlisk przyrodniczych obj$tych ochron%). Pozwoli to równo-
cze!nie na dalszym etapie planowania inwestycji przedstawi# bardziej szczegó"ow% ocen$ 
mo&liwego wp"ywu na lokalne elementy szaty ro!linnej.  
 
Powierzchnia ziemi 
 
Na etapie sporz%dzania planu miejscowego niezb$dna jest weryfikacja terenów dla mo&liwo-
!ci lokalizacji elektrowni wiatrowych poprzez rozpoznanie i okre!lenie terenów o du&ych 
spadkach, terenów o wysokich skarpach i g"$bokich wci$ciach oraz innych form rze*by ge-
neralnie niestabilnych geomorfologicznie, mog%cych stanowi# ograniczenie dla posadowie-
nia elektrowni, a których to warunków nie mo&na przedstawi# w skali w jakiej opracowywana 
jest zmiana studium. Wskazane s% równie& szczegó"owe badania geologiczne w miejscach, 
w których ostatecznie przewidywane b$dzie bezpo!rednie posadowienie elektrowni wiatro-
wych. 
 
Krajobraz 
 
Na etapie sporz%dzania zmiany studium nie mo&na przedstawi# ostatecznej oceny wp"ywu 
wizualnego na krajobraz, gdy& miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowych w zmianie studium 
stanowi% jedynie lokalizacje proponowane) i mog% ulec zmianie w dalszym toku planowania. 
Szczegó"owe rozwa&ania lokalizacyjne elektrowni wiatrowych oraz dalsza ocena ich wp"ywu 
na krajobraz, powinny by# przedmiotem etapu realizacji miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego oraz raportu o oddzia"ywaniu na !rodowisko, realizowanego w ramach 
oceny oddzia"ywania na !rodowisko. 
 

Dokument: Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych P�uc Polski 
[Fundacja ZPP Bia"ystok, 2011r.] zaleca, aby: 

  

· ka&da lokalizacja elektrowni wiatrowych na obszarze chronionego krajobrazu by"a ob-
j$ta procedur% oceny oddzia"ywania na !rodowisko oraz uzyskaniem opinii oceniaj%-
cej wp"yw inwestycji na zmiany w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym, 

 

· opracowanie okre!laj%ce zasady konkretnej lokalizacji dawa"o odpowied* na pytanie, 
czy lokalizacja si"owni wiatrowej nie spowoduje, &e znajdzie si$ ona na osi widokowej 
zgodnej z historyczn% dominant% przestrzenn%, na przyk"ad wie&% ko!cio"a lub te& nie 
b$dzie stanowi"a konkurencji dla zabytkowego zespo"u urbanistycznego. 
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Fauna 
 
Szczegó"owa ocena potencjalnego zagro#enia w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, mo#e 
zosta$ przeprowadzona dopiero po szczegó"owym rozpoznaniu wyst%puj&cych w rejonie 
zespo"u elektrowni wiatrowych gatunków, ich zag%szczenia, rozmieszczenia i wykorzystywa-
nia przestrzeni. W zwi&zku z tym nale#y w dalszych dzia"aniach proceduralnych zwi&zanych 
z budow& elektrowni wiatrowych prowadzi$ bardziej szczegó"owe analizy wp"ywu inwestycji 
na ptaki i nietoperze, z wykorzystaniem wyników bada' monitoringu przyrodniczego wymie-
nionych grup zwierz&t, prowadzonego przez okres co najmniej 1-go roku.  
 
 
8.2 Dzia�ania maj�ce na celu kompensowanie szkodliwych oddzia�ywa� na �rodowi-

sko 
 
Obj%ty prognoz& projekt dokumentu strategicznego, poprzez wdra#anie i stosowanie si% do 
zapisów "agodz&cych oddzia"ywanie negatywne na (rodowisko, zapewni zrównowa#ony 
rozwój, uwzgl%dniaj&cy zarówno ochron% najwa#niejszych zasobów przyrodniczych, jak  
i odpowiednie warunki #ycia okolicznych mieszka'ców. Tym samym na etapie sporz&dzania 
zmiany studium nie wyst%puje sytuacja stwarzaj&ca konieczno($ podejmowania dzia"a' 
kompensuj&cych negatywny wp"yw na (rodowisko. 
 

 
9.  PROPOZYCJE  ROZWI!ZA"  ALTERNATYWNYCH DO ROZWI!ZA" ZAWARTYCH  

W  PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM  ICH  WYBORU  
ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZ!CEJ  DO  TEGO  WYBORU 
ALBO WYJA#NIENIE BRAKU ROZWI!ZA" ALTERNATYWNYCH 

 
W projekcie zmiany studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przero(l przedstawiono jedynie tereny proponowanych lokalizacji elektrowni wiatro-
wych, z zachowaniem stref ochronnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro-
dowej, poparte wynikami sporz&dzonego na potrzeby projektowanego dokumentu Opraco-
wania ekofizjograficznego. W zwi&zku z tym, przedstawione w projekcie zmiany studium lo-
kalizacje elektrowni wiatrowych nie wykluczaj& mo#liwo(ci ich zmiany.  
 
W niniejszej prognozie, z uwagi zw"aszcza na ma"& szczegó"owo($ dokumentu planistyczne-
go (skala 1:25 000), nie zaproponowano innych lokalizacji elektrowni, maj&c na uwadze fakt, 
i# dalsze prace lokalizacyjne b%d& przedmiotem kolejnych procedur (plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, ocena oddzia"ywania przedsi%wzi%cia na (rodowisko), gdzie warunki 
(rodowiska zostan& rozpoznane i okre(lone z wi%ksz& szczegó"owo(ci&. 
 

 
10. PROPOZYCJE DOTYCZ!CE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY  SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIE" PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 
CZ$STOTLIWO#CI JEJ PRZEPROWADZANIA 
 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt gminy jest 
zobowi&zany do oceny aktualno(ci studium, co najmniej raz w trakcie kadencji rady gminy � 
w celu oceny aktualno(ci studium wójt gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, ocenia post%py w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 
wieloletnie programy ich sporz&dzania w nawi&zaniu do ustale' studium. 

 
W zwi&zku z tym, #e realizacja ustale' studium nast%puje poprzez sporz&dzenie planów 
miejscowych, zawieraj&cych ustalenia zgodne ze studium, skutki realizacji projektowanego 
dokumentu wyra#a$ si% b%d& wp"ywem na (rodowisko elektrowni wiatrowych, dla których 



PROGNOZA  ODDZIA�YWANIA  NA  �RODOWISKO   ZMIANY  STUDIUM  UWARUNKOWA�  I  KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY  PRZERO!L 

 

ECOPLAN   45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,  (077) 455 89 50 
e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

84 

studium wyznacza jedynie ogólne ramy. Oznacza to, "e ocen# skutków realizacji studium 
nale"y przeprowadza$ poprzez zbadanie wp%ywu na &rodowisko planów miejscowych (i wy-
konywanych do nich prognoz oddzia%ywania na &rodowisko), kontroluj'c przy tym zgodno&$ 
planów miejscowych z ustaleniami studium, bowiem ustawa o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym nak%ada obowi'zek sporz'dzania planów miejscowych w zgodno&ci z 
ustaleniami studium.   

 
Generalnie monitorowanie stanu &rodowiska mo"e by$ realizowane w kategoriach: jako&ci 
&rodowiska, zgodno&ci z wymogami zawartymi w studium, oraz zachowaniem %adu prze-
strzennego (zmiany w sposobie zagospodarowania i u"ytkowania terenów), przy czym skutki 
realizacji postanowie* projektu zmiany studium powinny by$ monitorowane w nawi'zaniu do 
przewidywanych zagro"e* wynikaj'cych z realizacji elektrowni wiatrowych, a zatem powinny 
obj'$ nast#puj'ce elementy: 

 
· Zgodno&$ planów miejscowych z zapisami studium, zw%aszcza zgodno&$ zasad 

ochrony &rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, poprzez analiz# nakazów, 
zakazów, ogranicze* w zagospodarowaniu wynikaj'cych z potrzeb ochrony &rodowi-
ska,  

· Stosowanie si# do ogranicze* w zagospodarowaniu, obejmuj'cych respektowanie 
stref ochronnych dla terenów zabudowanych 

· Mo"liwe zmiany w zagospodarowaniu terenu, b#d'ce wynikiem realizacji elektrowni 
wiatrowych, 

· Analiz# oddzia%ywania elektrowni wiatrowych na &rodowisko opart' o wyniki szczegó-
%owych analiz przeprowadzonych na pó+niejszych etapach projektowania elektrowni 
wiatrowych, w tym zw%aszcza popartych monitoringiem przyrodniczym ptaków i nieto-
perzy, badaniami ha%asu i innymi, a tak"e wynikami innych opracowa* (prognozy do 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, raport o oddzia%ywaniu na 
&rodowisko). 
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11. STRESZCZENIE 
 
Przedmiot i cel prognozy 
 
Zgodnie z ustaw" z dnia 3 pa#dziernika 2008r. o udost$pnianiu informacji o %rodowisku  
i jego ochronie, udziale spo&ecze'stwa w ochronie %rodowiska oraz o ocenach oddzia&ywania 
na %rodowisko [Dz. U. nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227 z pó#niejszymi zmianami], 
dla projektu zmiany Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
sporz"dza si$ prognoz$ oddzia&ywania na %rodowisko.  
 
Przedmiotem niniejszej prognozy jest analiza i oszacowanie skutków na %rodowisko ustale' 
projektu zmiany Studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Przero%l, która polega na mo(liwo%ci dalszego rozwoju na terenie gminy energetyki wia-
trowej. Zmiana Studium obejmuje wschodni" cz$%) gminy Przero%l w obr$bie miejscowo%ci: 
Kruszki, Paw&ówka Stara, Morgi, �mieciuchówka, gdzie przewidywane jest przeznaczenie 
terenu pod zespó& elektrowni wiatrowych. 
 
Zakres prognozy 

 
Zakres problemowy prognozy oddzia&ywania na %rodowisko odpowiada przepisom ustawy o 
udost$pnianiu informacji o %rodowisku i jego ochronie, udziale spo&ecze'stwa w ochronie 
%rodowiska oraz o ocenach oddzia&ywania na %rodowisko. W zwi"zku z tym planowan" 
zmian$ Studium prognozowano i oceniano pod wzgl$dem: 
  
- wp&ywu na %wiat ro%linny, zwierz$cy oraz ró(norodno%) biologiczn", 
- wp&ywu na gleb$, rze#b$ i powierzchniowe utwory geologiczne *kopaliny+, 
- wp&ywu na warto%ci krajobrazowe, 
- wp&ywu na zabytki i warto%ci kulturowe, 
- wp&ywu na wody podziemne i powierzchniowe oraz zagro(enie powodziowe, 
- wp&ywu na przyrodnicze obszary chronione, 
- wp&ywu na cele i przedmiot ochrony obszaru(-ów+ Natura 2000. 
- zagro(enia polem elektromagnetycznym, 
- zagro(enia %rodowiska odpadami, 
- wp&ywu na klimat akustyczny,  
- wp&ywu na jako%) powietrza, 
- wp&ywu na jako%) (ycia ludzi, w tym dost$pno%) us&ug i infrastruktury technicznej oraz 

komunikacyjnej, a tak(e wp&ywu na dobra materialne 
- zagro(enia sytuacjami awaryjnymi, 
- wp&ywu transgranicznego. 
 
Stan �rodowiska na obszarze obj�tym prognoz� � obszary problemowe 
 
Analiza uwarunkowa� przyrodniczych, zagospodarowania przestrzennego i zachodz!cych 
zmian w "rodowisku, pozwoli#a na wskazanie nast$puj!cych uwarunkowa� "rodowiskowych, 
w tym i sytuacji o charakterze problemowym w granicach obj$tych projektem zmiany 
studium: 
 
· Zidentyfikowano ozy w dolinach rynnowych (g#ównie dolina Czarnej Ha�czy), 

stanowi!ce rzadkie formy rze%by polodowcowej. Tego rodzaju formy rze%by terenu 
wskazano jako wykluczone z lokalizacji elektrowni wiatrowych. Na obszarze wyst$puj!  
równie& liczne tereny wyrobisk poeksploatacyjnych o przekszta#conej rze%bie terenu.  

· Stwierdzono wyst$powanie szeregu terenów o ma#o korzystnych warunkach pod 
wzgl$dem "rodowiska abiotycznego (z punktu widzenia mo&liwo"ci posadowienia 
bezpo"redniego elektrowni wiatrowych). Obejmuj! one obni&enia dolinne, a tak&e 
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liczne zag"#bienia terenu (zwykle podmok"e), równie$ obni$enia i równiny wype"nione 
torfami i namu"ami organicznymi. Zaliczono tu równie$ strome, wysokie zbocza dolin 
rzecznych, zw"aszcza Czarnej Ha%czy. 

· Pó"nocno-wschodni fragment terenu zmiany studium znajduje sie w obr#bie 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Parku obowi&zuje zakaz lokalizacji 
elektrowni wiatrowych - zgodnie z Planem Ochrony Parku. 

· Cz#'* terenu obj#tego prognoz& zajmuje projektowany Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk Natura 2000 Ostoja Suwalska (PLH200003) oraz projektowany Specjalny 
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Jeleniewo (PLH200001). Wymienione obszary 
Natura 2000 nie maj& charakteru ochrony ptasiej, jednak$e w rozpatrywanych 
ostojach siedliskowych jednym z przedmiotów ochrony s& nietoperze. Faktyczna 
mo$liwo'* lokalizacji elektrowni na obszarach Natura 2000 lub w ich s&siedztwie, 
uwarunkowana jest brakiem znacz&cego zagro$enia dla ich przedmiotów ochrony. 

· Teren prognozy stanowi fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze 
Pó"nocnej Suwalszczyzny (w obszarze opracowania jest to równocze'nie otulina 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego). Rozporz&dzenie nr 20/05 Wojewody 
Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
"Pojezierze Pó"nocnej Suwalszczyzny+ nie wyklucza lokalizowania w obr#bie obszaru 
elektrowni wiatrowych. Wymagane jest natomiast zachowanie ustanowionych 
rozporz&dzeniem innych ogranicze% i zakazów obowi&zuj&cych w obszarze.   

· Na obszarze obj#tym prognoz& znajduje si# pomnik przyrody (g"az narzutowy), a 
tak$e dwa kompleksy lasów bagiennych i "#gowych jako projektowane u$ytki 
ekologiczne (zgodnie ze Studium obj#tym zmian&). Tereny te s& wykluczone z 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

· Dolina rzeczna Czarnej Ha%czy oraz obni$enia dolinne istniej&cych strug (Kruszki, 
Malesowizna) i rowu technicznego A (zwanego Rucawizn&) - wraz z ich stromymi 
zboczami, stanowi& podstawowe korytarze ekologiczne. S& to tereny ma"o korzystne 
pod lokalizacje elektrowni wiatrowych z uwagi na pe"nione przez nie funkcje 
ekologiczne, co zw"aszcza dotyczy mo$liwo'ci wyst#powania, $erowania i migrowania 
do ptaków oraz nietoperzy. 

· Stwierdzono wyst#powanie wielu ró$nej wielko'ci kompleksów le'nych. Ochrona 
terenów le'nych wymaga utrzymania powierzchni kwalifikowanych jako lasy w ewi-
dencji gruntów, niezale$nie od ich wielko'ci, z zakazem ich przekszta"cania i 
przeznaczania na cele niele'ne, w tym i przeznaczania pod elektrownie wiatrowe.  

· Obszar odznacza si# znacznym zró$nicowaniem siedliskowym. Wyst#puj& tu siedliska 
wilgotne i podmok"e, wodne, w tym obni$enia dolinne oraz powi&zane z nimi 
przestrzennie ekosystemy le'ne i "&kowe ("&ki wilgotne) oraz wodne, obejmuj&ce 
równie$ zag"#bienia wytopiskowe stale lub okresowo wype"nione wod&, z zieleni& 
przywodn& (torfowiskow& i zadrzewieniow&), a tak$e pozadolinne "&ki 'wie$e i ma"e 
zadrzewienia 'ródpolne. Tereny stanowi& uzupe"nienie korytarzy ekologicznych dolin 
podstawowych. Cz#'* z tych siedlisk mo$e mie* podwy$szony potencja" florystyczno-
faunistyczny. 

· Na obszarze wyst#puje niewielki udzia" gleb klas bonitacyjnych III. Przewa$aj& 
natomiast gleby klasy IV � 'redniej jako'ci, mniejszy jest udzia" gleb o niewielkiej 
warto'ci u$ytkowej, tj. klasy V i VI. Znaczny jest udzia" gleb pochodzenia 
organicznego, wyst#puj&cych w dolinach czy obni$eniach terenu. 

· Ochronie przed bezpo'rednim przeznaczaniem pod elektrownie wiatrowe podlegaj& 
wszystkie obiekty obj#te ochron& zabytkow& (równie$ stanowiska archeologiczne), 
jednak$e obszar odznacza si# brakiem architektonicznych form ochrony zabytków. 
Przede wszystkim równie$ w obszarze opracowania i jego bezpo'rednim otoczeniu, 
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nie wyst"puj# kulturowe dominanty wysoko$ciowe (np. wie%e ko$cio&ów, zw&aszcza 
zabytkowych) lub te% zabytkowe zespo&y zabudowy urbanistycznej.  

· Z punktu widzenia walorów wizualnych krajobrazu za tereny konfliktowe dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych uznano: Suwalski Park Krajobrazowy, przedpola widokowe na 
dolin" Czarnej Ha'czy z punktów widokowych (istniej#cych i projektowanych) oraz 
lokalnych ci#gów widokowych maj#cych znaczenie turystyczno-rekreacyjne (szlak 
rowerowy, $cie%ka spacerowa w obr"bie Suwalskiego Parku krajobrazowego). 

· Stwierdzono, %e planowany zespó& elektrowni wiatrowych b"dzie *ród&em emisji 
ha&asu o ograniczonym nat"%eniu. Poza tym na terenie zmiany studium ju% obecnie 
znajduj# si" elektrownie wiatrowe. Dlatego te% oddzia&ywanie akustyczne ca&ej farmy 
wiatrowej nie mo%e generowa+ jakichkolwiek przekrocze' standardów akustycznych 
na terenach chronionych przed nadmiernym ha&asem � tutaj jest to g&ównie zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.  

 
Powi�zanie z innymi dokumentami strategicznymi 
 
Projektowany dokument jest zgodny z dokumentami planistycznymi ró%nego szczebla, gdzie 
w sposób bezpo$redni lub te% po$redni odniesiono si" do rozwoju energetyki z 
wykorzystaniem *róde& odnawialnych. Powi#zanie projektu planu rozpatrywano w 
odniesieniu do nast"puj#cych dokumentów: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania 
kraju, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, Strategia rozwoju 
województwa podlaskiego, Strategia rozwoju kraju, Strategia rozwoju powiatu suwalskiego, 
Polityka ekologiczna pa'stwa, Program Dzia&a' Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie 
!rodowiska, Program ochrony $rodowiska gminy Przero$l. W szczególno$ci projekt zmiany 
studium jest zgodny z Koncepcj# przestrzennego zagospodarowania kraju, której zapisy 
studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy musi 
uwzgl"dnia+. 
 
Wyniki prognozy wp�ywu na "rodowisko 
 
Przeprowadzona prognoza potencjalnego wp&ywu na $rodowisko pozwoli&a stwierdzi+, %e  
w odniesieniu do cz"$ci rozpatrywanych elementów $rodowiska nie przewiduje si", aby 
projekt zmiany studium wywo&a& jakikolwiek skutek, czy to negatywny czy te% pozytywny, lub 
te% ewentualne oddzia&ywanie b"dzie pomijalne. Dotyczy to: promieniowania 
elektromagnetycznego, form ochrony przyrody (z wy&#czeniem obszarów Natura 2000), 
zasobów z&ó% kopalin, zabytków i dóbr kultury, zagro%enia powodziowego. 
 
W odniesieniu do wi"kszo$ci elementów $rodowiska podlegaj#cych prognozie (szata 
ro$linna, zwierz"ta, gleby, rze*ba terenu, krajobraz, $rodowisko wodne, klimat akustyczny, 
jako$+ powietrza, zagro%enie odpadami, mo%liwo$+ wyst#pienia zagro%e' nadzwyczajnych) 
stwierdzono, %e na ró%nych etapach przedsi"wzi"cia (okres budowy, okres eksploatacji 
zespo&u elektrowni wiatrowych) wyst#pi# oddzia&ywania o ró%nym nat"%eniu i charakterze, 
Na obecnym etapie planowania (zmiana Studium) nie przewiduje si", aby oddzia&ywania te 
na poszczególne elementy $rodowiska by&o znacz#ce.  
 
W celi zweryfikowania prawdopodobie'stwa wyst#pienia oddzia&ywa' na zwierz"ta (ptaki 
oraz nietoperze), w tym równie% dla gatunków nietoperzy b"d#cych przedmiotem ochrony w 
obszarach Natura 2000 (SOO Ostoja Suwalska, SOO Jeleniewo), co dotyczy okresu 
funkcjonowania zespo&ów elektrowni wiatrowych - ustalono konieczno$+ wykorzystania 
wyników monitoringu ptaków i nietoperzy. Dalsza, szczegó&owa ocena potencjalnego 
oddzia&ywania na wymienione grupy zwierz#t powinna zosta+ dokonana na etapie sporz#-
dzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pó*niejszego 
raportu o oddzia&ywaniu przedsi"wzi"cia na $rodowisko. Wyniki monitoringu nietoperzy oraz 
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przeprowadzonych na jego podstawie prognoz i ocen na pó"niejszym etapie projektowania, 
powinny wykaza# brak znacz$cego negatywnego wp�ywu na obszary Natura 2000. 
 
Wskazano, &e przewidywane zagospodarowanie wynikaj$ce ze zmiany studium, obejmuj$ce 
zespó� elektrowni wiatrowych, wymaga bardziej szczegó�owych analiz i ocen mo&liwego 
oddzia�ywania na dalszym etapie planowania przestrzennego i projektowania przedsi'wzi'-
cia. 
 
Oddzia�ywania transgraniczne 
 
Projekt zmiany studium nie spowoduje oddzia�ywa� o charakterze transgranicznym, których 
konsekwencj! formaln! by�aby konieczno"# przeprowadzenia post$powania w sprawie 
transgranicznego oddzia�ywania na "rodowisko.  
 
Rozwi�zania �agodz�ce i kompensuj�ce 

 
Na terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowej z 
us�ugami, musz! by# zachowane obowi!zuj!ce standardy "rodowiska w zakresie ha�asu 
emitowanego przez pracuj!ce elektrownie wiatrowe. 
 
Zgodnie ze wskazaniami Planów zada� ochronnych dla projektowanych obszarów Natura 
2000 �Ostoja Suwalska� i �Jeleniewo�, %adne przedsi$wzi$cia planowane w granicach obsza-
rów Natura 2000 lub w ich bezpo"rednim s!siedztwie nie mog! wp�ywa# negatywnie na po-
wierzchni$, liczebno"# ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków b$d!cych przedmiotem 
ochrony. 
 
Na etapie sporz!dzania planu miejscowego, który jest dokumentem o wi$kszej szczegó�o-
wo"ci ni% studium uwarunkowa�, powinna zosta# rozpoznana faktyczna warto"# przyrodni-
cza terenów przewidywanych lokalizacji elektrowni wiatrowych, a tak%e nale%y rozpozna# 
tereny "rodowiska abiotycznego, mog!ce stanowi# ograniczenie dla posadowienia elektrow-
ni.  
 
Szczegó�owe rozwa%ania lokalizacyjne elektrowni wiatrowych oraz dalsza ocena ich wp�ywu 
na krajobraz, powinny by# przedmiotem etapu realizacji miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego oraz raportu o oddzia�ywaniu na "rodowisko, realizowanego w ramach 
oceny oddzia�ywania na "rodowisko. 
 
Szczegó�owa ocena potencjalnego zagro%enia w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, mo%e 
zosta# przeprowadzona dopiero po wykonaniu monitoringu przyrodniczego wymienionych 
grup zwierz!t, który powinien trwa# minimum przez okres 1-go roku. 
 
Rozwi�zania alternatywne 
 
W prognozie nie przedstawiono dodatkowych rozwi!za� alternatywnych w stosunku do roz-
wi!za� zawartych w projektowanym dokumencie. 
 
Ograniczone u!ytkowanie 
 
W granicach terenu obj$tego zmian! studium nie wyst$puje sytuacja ustanawiania obszarów 
ograniczonego u%ytkowania. Natomiast w zmianie studium wyznaczono tereny stref ochron-
nych turbin wiatrowych z ograniczeniami w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
strefy ochronne turbin wiatrowych z ograniczeniami w zabudowie zagrodowej.    
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Podsumowanie 
 
Ostatecznie przeprowadzona prognoza potencjalnego oddzia"ywania na #rodowisko pozwala 
wnioskowa$, i% realizacja zapisów projektu zmiany Studium uwarunkowa& i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Przero#l�:  

· nie wp"ynie w znacz'cym negatywnym stopniu na #rodowisko, w #wietle dost(pnych 
danych na etapie sporz'dzania zmiany studium i niniejszej prognozy, 

· spe"nia wymogi i uwarunkowania wynikaj'ce z dokumentów strategicznych, 
obejmuj'ce kwestie rozwoju energetyki wiatrowej, zw"aszcza Koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, 

· wymaga bardziej szczegó"owych analiz i ocen mo%liwego oddzia"ywania na dalszym 
etapie planowania przestrzennego i projektowania przedsi(wzi(cia.  
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13. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW 

 

Tabela 6.6-1 Dopuszczalne poziomy ha&asu w 'rodowisku powodowanego 
przez poszczególne grupy *róde& ha&asu, z wy&%czeniem ha&asu 
powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, l%-
dowania i przeloty statków powietrznych 

Tabela 6.11-1  Zestawienie przewidywanych oddzia&ywa$ planowanej zmiany 
studium w odniesieniu do elementów 'rodowiska obj!tych pro-
gnoz% 
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