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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.  
U. z 2010r. nr. 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam,  że  projekt  budowlany  z  zagospodarowaniem  terenu  dwóch  elektrowni 
wiatrowych  typu  Enercon  E-53  h=100m  0,8MW  każda,  z  drogami  wewnętrznymi 
stanowiącymi  dojazd  do  elektrowni  wiatrowych  wraz  z  placami  manewrowymi, 
zlokalizowanych  na części  działek  nr  349/2  i  357/2  w obrębie  Potarzyca,  gmina Jarocin, 
województwo wielkopolskie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt konstrukcyjno-budowlany 
posadowienia elektrowni wiatrowych
Projektant:

inż. Olgierd Donajko
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. proj. 346/94/WŁ

09.2011

Projekt zagospodarowania terenu,
Sprawdzający:

inż. Ewa Donajko
spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. proj.  137/89/WŁ

09.2011



Projekt zagospodarowania terenu



1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Część opisowa

1.1.1. Dane ogólne

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa  dwóch  elektrowni  wiatrowych  typu  Enercon  E-53  h=100m  0,8MW  każda,  z  drogami  wewnętrznymi 
stanowiącymi dojazd do elektrowni wiatrowych wraz z placami manewrowymi zlokalizowanych na działkach nr 349/2 
i 357/2, obręb Potarzyca, gmina Jarocin, województwo wielkopolskie.

b) Inwestor
AVALLON Sp. z o.o.
ul. Rubież 46 bud C5 lok. 111
61-612 Poznań

c) Nazwa i adres jednostki projektowej
AVALLON Sp. z o.o.
ul. Rubież 46 bud C5 lok. 111
61-612 Poznań

1.1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

a) Funkcja obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji  jest  budowa dwóch elektrowni  wiatrowych typu Enercon E-53 h=100m 0,8MW  każda,  z 
drogami  wewnętrznymi  stanowiącymi  dojazd  do  elektrowni  wiatrowych  wraz  z  placami  manewrowymi, 
zlokalizowanych  na  działkach  nr  349/2  i  357/2,  obręb  Potarzyca,  gmina  Jarocin,  województwo  wielkopolskie. 
Elektrownie  wiatrowe  będą  służyły  do  wytwarzania  odnawialnej  energii  elektrycznej  poprzez  wykorzystanie  siły 
wiatru.

b) Forma architektoniczna obiektów budowlanych
W skład planowanej inwestycji elektrowni wiatrowych wchodzą następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1. Dwie elektrownie wiatrowe typu Enercon E-53 o wysokości do piasty h=72m (h=100m - maksymalny zasięg 
śmigła) o mocy 0,8MW każda

2. Dwa  zjazdy  o  parametrach  zjazdu  publicznego  na  podstawie  Decyzji  nr  49/2011  z  dnia  29.06.2011r. 
Burmistrz Jarocina zezwalającej na ich lokalizację

3. Dwie  drogi  wewnętrzne  stanowiące  dojazd  do  elektrowni  wiatrowych  wraz  z  placami  manewrowymi, 
znajdujących się bezpośrednio przy nich placów montażowych i dojazdów do elektrowni wiatrowych

4. Przyłącze  energetyczne  SN  dla  elektrowni  wiatrowych  –  według  odrębnego  opracowania  zgodnie z 
Warunkami przyłączenia nr ZD/WP/5290800158/2008 wystawionymi  przez Energa Operator S.A. z dnia 
06.10.2008r. oraz zmianą warunków przyłączenia nr DD/TR/AB/7001/10872/2009 wystawioną przez Energa 
Operator S.A. z dnia 20.05.2009r.6. 

c) Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Przedsięwzięcie położone będzie w sąsiedztwie liniowej dominanty architektonicznej – linii wysokiego napięcia 400 
kV. Oddalenie od najbliższych terenów chronionych akustycznie. Oddalenie o 2 km od zbiornika Roszków. Odle-
głość zabudowy mieszkalnej i miejsc regularnego przebywania ludzi poza strefą padania cienia elektrowni. Rozwią-
zania techniczne zaprezentowane w niniejszym projekcie są rozwiązaniami standardowymi, stosowanymi we wszyst-



kich krajach, gdzie elektrownie wiatrowe wykorzystywane są do wytwarzania  odnawialnej energii  elektrycznej po-
przez wykorzystanie siły wiatru.. Wieża będzie dominantem wysokościowym otoczenia podobnie jak znajdujące się 
w sąsiedztwie słupy energetyczne. Z racji jednak smukłej sylwetki nie będzie dysharmonizować z otoczeniem - nie 
wpłynie w znaczący sposób na zmianę walorów krajobrazowych. Dodatkowo dół wieży pomalowany w kolorze jasno-
zielonym.

1.1.3. Istniejący stan zagospodarowania

Przedmiotowe przedsięwzięcie  realizowane będzie  w pobliżu  miejscowości  Potarzyca,  na działkach o numerach 
geodezyjnych  349/2  i  357/2.  Obiekt  zlokalizowany  będzie  na  terenie  otwartym,  o  funkcji  rolniczej,  aktualnie 
wykorzystywanym do uprawy zbóż. Najbliższa odległość do zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wynosi około 
500 metrów.
Dla  przedmiotowego  terenu  nie  obowiązuje  miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego.  Dla  planowanej 
inwestycji została wydana 21.03.2011r. Decyzja 46/2/10/11 o warunkach zabudowy przez Burmistrza Jarocina.

1.1.4. Ukształtowanie terenu, warunki gruntowe

Na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych w czerwcu 2011 roku przez GEOTECHNICA Sp. z o.o., 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia  obiektów  budowlanych  należy  stwierdzić,  że  w  omawianym  podłożu  występują  proste  i  lokalnie 
złożone warunki gruntowe. Warunki złożone wynikają z występowania wód gruntowych w poziomie posadowienia 
oraz gruntów niejednorodnych genetycznie i litologicznie. 
Podłoże jest  nośne,  budują je osady mineralne rodzime:  zwarte,  półzwarte,  twardoplastyczne,  grunty morenowe 
warstwy Ia, Ib oraz średnio zagęszczone grunty piaszczyste warstwy II.

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań,  w  nawiązaniu  do  par.8  pkt.2  rozporządzenia  MSWiA  z  dn. 

24.09.1998r., planowaną stację bazową telefonii komórkowej zakwalifikowano do kategorii geotechnicznej 

drugiej.

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie

Przedmiotowe przedsięwzięcie  realizowane będzie  w pobliżu  miejscowości  Potarzyca,  na działkach o numerach 
geodezyjnych  349/2  i  357/2.  Obiekt  zlokalizowany  będzie  na  terenie  otwartym,  o  funkcji  rolniczej,  aktualnie 
wykorzystywanym do uprawy zbóż. Powierzchnia działek, na których planowana jest inwestycja wynosi łącznie 6,51 
hektarów. Powierzchnia zajęta przez turbinę wiatrową wraz z placem manewrowym, drogami dojazdowymi i zjazdem 
na działce nr 357/2 będzie wynosiła 1362,68 m2, a na działce 349/2 1858,68 m2. Pozostały teren będzie użytkowany 
w dalszym ciągu w dotychczasowy sposób.
Planowana inwestycja składać się będzie z następujących elementów:
 Dwóch elektrowni wiatrowych składających się z czterech głównych modułów: fundamentu, wieży, gondoli 
oraz wirnika  z łopatami.  Fundament  o  kształcie  okręgu i  średnicy 15,00  m o  konstrukcji  żelbetowej  z cokołem 
wystającym z gruntu na 0,15m o średnicy 6,20 m. Poziom posadowienia fundamentu -2,25  m poniżej  poziomu 
terenu.  Na fundamencie posadowiona jest  wieża  o wysokości  73m, średnicy 4,084 m u podstawy i  1,332  m w 
najwyższym punkcie.  Na wieży mocowana jest  obrotowa gondola o długości  6 m i owalnym kształcie,  do której 
przymocowany jest wirnik z łopatami o średnicy 53 m.
 Dwa  zjazdy  o  parametrach  zjazdu  publicznego  na  podstawie  Decyzji  nr  49/2011  z  dnia  29.06.2011r. 
Burmistrz Jarocina zezwalającej na ich lokalizację; promień pojedynczego zjazdu 28,0m, z jezdni o nawierzchni z 
kruszywa łamanego

 Dwie  drogi  wewnętrzne  stanowiące  dojazd  do  elektrowni  wiatrowych  wraz  z  placami  manewrowymi  i 

dojazdami  do  elektrowni  wiatrowych  do  obsługi  i  montażu  elementów elektrowni  wiatrowej;  droga  dojazdowa  o 



szerokości 4,0 m poszerzona do 5,0 m na zakręcie przy zjeździe z drogi gminnej, placu manewrowego o wymiarach 
34,0x20,0m, znajdującego się bezpośrednio przy nim placu montażowego o wymiarach 34,0x15,0m oraz dojazdu do 
elektrowni wiatrowej z placu manewrowego o szerokości 5,0m. o nawierzchni z kruszywa łamanego.

1.1.6. Infrastruktura techniczna

 Miejsca postojowe w ramach placów manewrowych dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do elektrowni
 Dostawa wody – nie dotyczy

 Zasilanie  w  energię  elektryczną  –  przyłącze  energetyczne  SN  dla  elektrowni  wiatrowych  –  według 

odrębnego  opracowania  zgodnie z  Warunkami  przyłączenia  nr  ZD/WP/5290800158/2008  wystawionymi  przez 
Energa  Operator  S.A.  z  dnia  06.10.2008r.  oraz  zmianą  warunków przyłączenia  nr  DD/TR/AB/7001/10872/2009 
wystawioną przez Energa Operator S.A. z dnia 20.05.2009r.6. 

 Włączenie  projektowanej  linii  elektroenergetycznej  do  istniejącej  elektroenergetycznej  sieci  przesyłowej 

zgodnie z Warunkami przyłączenia nr ZD/WP/5290800158/2008 wystawionymi przez Energa Operator S.A. z dnia 
06.10.2008r.  oraz  zmianą  warunków  przyłączenia  nr  DD/TR/AB/7001/10872/2009  wystawioną  przez  Energa 
Operator S.A. z dnia 20.05.2009r.6.
 Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej  należy rozwiązać w uzgodnieniu i na warunkach 
zarządców tych sieci
 Zasilanie w energię cieplną - nie dotyczy
 Odprowadzanie ścieków – nie dotyczy
 Gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach nr 21/09 z 
dnia  07.09.2009r.  Odpady  powstające  w  trakcie  budowy  gromadzić  selektywnie  w miejscach  oznakowanych  i 
zabezpieczonych  przed  możliwością  oddziaływania  magazynowanych  odpadów na  środowisko  gruntowo-wodne. 
Gospodarowanie  odpadami  prowadzić  w  sposób  wykluczający  możliwość  ich  negatywnego  oddziaływania  na 
środowisko, m. in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku. 
Przedsięwzięcie  w takcie  eksploatacji  i  likwidacji  nie  może  stanowić  źródła  skażenia  wód  powierzchniowych  i 
podziemnych.
 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych
 Sieci teletechniczne kablowe - nie przewiduje się

1.1.7. Zestawienie powierzchni

L.p. Obiekt Powierzchnia

Elektrownia wiatrowa EW1

1 Powierzchnia fundamentu R=15m 176,63 m2

2 Część konstrukcji fundamentu wystająca ponad grunt R=6,2m 30,18 m2

3 Drogi i plac manewrowy 896,50 m2

4 Plac montażowy 510,00 m2

5 Razem EW1 (Teren do wyłączenia z produkcji rolnej grunty klasy IVb na działce 357/2) 1436,68 m2 
Elektrownia wiatrowa EW2

6 Powierzchnia fundamentu R=15m 176,63 m2

7 Część konstrukcji fundamentu wystająca ponad grunt R=6,2m 30,18 m2

8 Drogi i plac manewrowy 1361,50 m2

9 Plac montażowy 510,00 m2

10 Razem EW2 (Teren do wyłączenia z produkcji rolnej grunty klasy IVb na działce 349/2) 1901,68 m2 
11 Teren do wyłączenia z produkcji rolnej grunty klasy IVb w sumie 3338,36 m2

14 Całkowita powierzchnia działek, na których planowana jest inwestycja 6,51 ha



Teren trwałej zabudowy będzie stanowił nieznaczny procent całkowitej powierzchni działek. Pozostały teren będzie 
użytkowany w dalszym ciągu w dotychczasowy sposób.

1.1.8. Obsługa w zakresie komunikacji

Obsługa komunikacyjna  zgodnie z  Decyzją  nr 49/2011 z dnia  29.06.2011r.  Burmistrza Jarocina zezwalającą na 
lokalizację 2 zjazdów o parametrach zjazdu publicznego z dz. nr 349/2 na drogę gminną dz. nr 349/1 i 399 oraz 
zjazd  z dz.  nr  357/2 na drogę gminną dz.  nr  357/1  i  399,  obręb  Potarzyca.  Projektuje  się  2 drogi  wewnętrzne 
stanowiące dojazd do elektrowni wiatrowych wraz z placami manewrowymi zlokalizowanymi na działkach nr 349/2 i 
357/2.
W przypadku kolizji zjazdów z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt 
dokona zabezpieczenie lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.

a) Warunki gruntowo wodne
Teren projektowanej inwestycji drogowej charakteryzują zróżnicowane warunki gruntowe.
Cały  teren  inwestycji  drogowej  zaliczyć  należy  do  terenów  o  złych  warunków  wodnych  podłoża  konstrukcji 
nawierzchni  (poziom wody gruntowej  przewidywany okresowo na głębokości  mniejszej  niż 1m od spodu warstw 
konstrukcji nawierzchni).
Teren  placu  manewrowego  dla  wiatraka  EW-2  (północnego)  oraz  ok.  50-metrowy  odcinek  drogi  wewnętrznej 
zaliczono do grupy nośności podłoża G1 (grunty niewysadzinowe), zaś pozostałe odcinki dróg wewnętrznych wraz z 
placem manewrowym wiatraka EW-1 (południowego)  – do grupy nośności  G4 (grunty wysadzinowe).  Zaliczenie 
podłoża do konkretnych grup nośności należy skorygować podczas robót ziemnych.

b) Sytuacja
Projektowane 2 dojazdy do obsługi  i  montażu elementów elektrowni  wiatrowej,  każdy złożony ze zjazdu z drogi 
gminnej, drogi dojazdowej o szerokości 4,0 m poszerzonej do 5,5 m na zakręcie przy zjeździe z drogi gminnej, placu 
manewrowego o wymiarach 34,0x20,0m, znajdującego się bezpośrednio przy nim placu montażowego o wymiarach 
34,0x15,0m oraz dojazdu do elektrowni wiatrowej z placu manewrowego o szerokości 5,0m.
W zakres budowy wchodzi nawierzchnia z kruszywa łamanego grubości 10+30cm i warstwa odcinająca grubości 45 
cm  z  piasku,  przeznaczona  dla  bardzo  ciężkich  pojazdów  do  transportu  elementów  elektrowni  oraz  dźwigów 
montażowych.
Wymagany  promień  wjazdowy  R=28m,  zgodnej  z  wytycznymi  zawartymi  w  materiałach  przekazanych  przez 
Zleceniodawcę.

c) Profil podłużny
Rzędne niwelety w okolicy płyty fundamentowej i na całej długości drogi dojazdowej projektuje się z dostosowaniem 
do wartości rzędnej jej powierzchni.

d) Konstrukcja dróg wewnętrznych
Zaprojektowano doprowadzenie  podłoża  pod  drogami,  zjazdami  i  placami  manewrowymi  do grupy nośności  G1 
poprzez ułożenie warstw wzmacniających w postaci:
- geowłóknina na warstwie odsączającej
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 45cm
Na tak wzmocnionym podłożu przyjęto następującą konstrukcję jezdni i placu manewrowego:
- warstwa górna kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie 0/31,5mm – gr. 10cm
- warstwa dolna kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie 0/63mm – gr. 30cm
Nawierzchnię placu montażowego zaprojektowano w postaci:
- warstwa górna kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie 0/31,5mm – gr. 10cm



- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 30cm
Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-S-06102.
Uwaga:  Układanie  podbudowy  z  kruszywa  należy  wykonywać  warstwami  o  grubości  pojedynczej  warstwy  nie 
większej niż 20cm.
Nawierzchnię  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w normie PN-B-11112.
Uwaga:  Po  zagęszczeniu  warstwy  mieszanki  0/31,5mm  należy  zaklinować  ją  poprzez  stopniowe  rozsypywanie 
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Warstwę 
należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione. W czasie zagęszczania walcem 
gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne.

e) Krawężniki i obrzeża
Nie projektuje się.

f) Odwodnienie
Odwodnienie  powierzchniowe  za  pomocą  spadków  podłużnych  i  poprzecznych  na  przyległy  teren.  Spadek 
poprzeczny  zjazdu  1,5-2% w kierunku  jezdni,  spadek  poprzeczny  drogi  wewnętrznej  dwustronny  2,5%,  spadek 
poprzeczny placu manewrowego dwustronny 1%/2%.
Pod zjazdami należy umieścić rurę PCV ø400 o długości 20m oraz wykonać przyczółki betonowe chroniące końce 
przepustu.

g) Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmują zdjęcie warstwy humusu i wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i placu.
Uwaga:  Przed  rozpoczęciem  układania  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  należy  upewnić  się,  czy  została 
dokładnie usunięta cała warstwa słabonośnego humusu.

1.1.9. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie podlegającym ochronie konserwatorskiej. W rejonie inwestycji nie 
występują obiekty o charakterze zabytków kultury będących pod pełną ochroną konserwatorską, na które mogłaby 
wywierać istotny wpływ.

1.1.10. Charakterystyka wpływu obiektu budowlanego na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Dla przedmiotowej inwestycji  został  sporządzony raport  oddziaływania na środowisko oraz została wydana przez 
Burmistrza  Jarocina  decyzja  nr  21/09  z  dnia  07.09.2011r.  Ustalająca  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji 
przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja spełnia wymogi i warunki określone w/w decyzją. 
Przedmiotowe  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  poza  wyznaczonymi,  mającymi  znaczenie  dla  Wspólnoty 
Europejskiej  oraz  potencjalnymi  obszarami  NATURA  2000,  a  prace  realizowane  na  rzecz  przedmiotowego 
przedsięwzięcia  nie  będą  prowadzić  do  pogorszenia  stanu  siedlisk  przyrodniczych  najbliżej  zlokalizowanych 
obszarów NATURA 2000.

a)  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  lub  użytkowania  przedsięwzięcia,  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
Etap realizacji  planowanego przedsięwzięcia  polegać będzie na prowadzeniu prac budowlanych  i  montażowych. 
Zakres i  stopień oddziaływania na środowisko zależeć będzie  w szczególności  od rozwiązań technologicznych  i 
organizacyjnych zastosowanych podczas prowadzonych prac budowlanych. Ocenia się, że wszelkie emisje, jakie 



wystąpią  podczas  budowy  infrastruktury  dla  potrzeb  projektowanej  farmy  wiatrowej  zostaną  zaliczone  do 
krótkoterminowych, niestanowiących zagrożenia dla środowiska. Głównym źródłem zanieczyszczeń środowiska w 
zakresie  pyłów  i  gazów  do  powietrza  będzie  wykorzystywany  park  maszynowy  oraz  transport  materiałów 
budowlanych.
W celu ograniczenia emisji  niezorganizowanej powstającej podczas spalania paliw w środkach transportu oraz w 
pracujących maszynach i urządzeniach inwestor powinien:
- zminimalizować czas pracy maszyn i samochodów
- unikać zbędnego postoju samochodów przy włączonym silniku
- dbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację maszyn budowlanych i środków transportu
- nie przeciążać maszyn i pojazdów oraz nie eksploatować na najwyższych obrotach silników.
Powstające  odpady  przekazane  zostaną  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenia,  ewentualnie  osobom 
fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  niebędącym  przedsiębiorcami,  z  uwzględnieniem  zapisów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może  przekazywać  osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  niebędącym  przedsiębiorcami, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006r. nr 75, poz. 527 z późn. Zmianami).
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia głównym rodzajem negatywnego oddziaływania na środowisko będzie emisja 
drgań i hałasu związana z pracą elektrowni wiatrowej, pochodzenia aerodynamicznego, wywołana przez obracające 
się  śmigła  oraz pasma infradźwięków.  W  przypadku farmy wiatrowej  składającej  się  z dwóch wiatraków poziom 
hałasu jest składową dwóch źródeł dźwięku. Analiza akustyczna wykazała, iż izolinie hałasu o poziomie 45 dB nie 
występują w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie 
powinna wpłynąć na pogorszenie stanu klimatu akustycznego wokół planowanych elektrowni wiatrowych.

b)  Wymogi  w  zakresie  obowiązków  dotyczących  zapobiegania,  ograniczania  oraz  monitorowania 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej oraz analizy  
porealizacyjnej
W  celu  porównania  ustaleń  zawartych  w Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz w treści  Raportu  o 
oddziaływaniu  na  środowisko  z  rzeczywistym  oddziaływaniem  przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko 
został nałożony obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w terminie 12 miesięcy od oddania obiektu do 
użytkowania, w zakresie:
1.  określenia rodzaju i  zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji,  uwzględniając w szczególności  sąsiadujący 
obszar zabudowy mieszkaniowej,
2. monitoringu ornitologicznego, z uwzględnieniem osobników martwych w zasięgu pracy obu turbin,
3. oddziaływania akustycznego – badanie poziomu hałasu powinno polegać na dokonaniu minimum dwóch serii 
pomiarów (przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz po wybudowaniu i oddaniu elektrowni do użytkowania).
Zgodnie z: „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” badania przeprowadzone w 
zakresie  monitoringu  porealizacyjnego  powinny  być  powtarzane  trzykrotnie  w ciągu  5  lat  po  oddaniu  farmy do 
eksploatacji i obejmować cykl roczny.
Inwestor ma obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej  w terminie 6 miesięcy od zakończenia pomiarów. 
Analiza  porealizacyjna  powinna  przedstawiać  m.  in.  wnioski  z  pomiarów  poziomu  hałasu  na  granicy  terenów 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz z badań wpływu elektrowni na śmiertelność ptaków.
W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  niepożądanego  oddziaływania  na  środowisko  należy  przedsięwziąć 
odpowiednie  działania  zapobiegające  negatywnemu  oddziaływaniu  na  środowisko  lub/i  wykonać  stosowną 
kompensację przyrodniczą.

Przedsięwzięcie  w trakcie  eksploatacji  i  likwidacji  nie  może  stanowić  źródła  skażenia  wód  powierzchniowych  i 
podziemnych.



1.1.11. Uwagi końcowe

• Zgodnie  z  uzgodnieniem  Szefostwa  Służby  Ruchu  Lotniczego  Sił  Zbrojnych  RP  nr  612/WL/09  z  dnia 
09.03.2009r. obie turbiny wiatrowe stanowić będą przeszkody lotnicze i jako takie wymagają oznakowania 
przeszkodowego:  graficzno-kolorystycznego  oraz  świetlnego.  Wszystkie  elementy  konstrukcji  elektrowni 
wiatrowej  powinny  być  pomalowane  zgodnie  z  §  21  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25 
czerwca 2003r. W sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. nr 130, poz. 
1193 z późn. zm.), „elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi powinny mieć zewnętrzne końce 
śmigieł  pomalowane w 5 pasów o  jednakowej  szerokości,  prostopadłych  do  dłuższego wymiaru  łopaty 
śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). 
Pasy skrajne nie mogą być koloru białego”; światła przeszkodowe umieszczone na najwyższym miejscu 
gondoli zgodnie z rozporządzeniem. O wybudowaniu elektrowni wiatrowych należy powiadomić pisemnie 
Szefostwo  Służby  Ruchu  Lotniczego  Sił  Zbrojnych  RP  (zgodnie  z  §10  ww.  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury), przywołując numery ewidencyjne: turbina A – 1115, turbina B - 1116.

• Urząd Lotnictwa Cywilnego, pismem numer ULC-LTL-2/530-0065/01/09 z 10.02.2009 roku poinformował, 

że planowana inwestycja znajduje się w pobliżu planowanego lotniska, którego wnioskodawcą jest Urząd 
Miejski  w Jarocinie.  Burmistrz Jarocina Decyzją  46/2/10/11 o warunkach zabudowy z dnia 21.03.2011r. 
Nałożył  obowiązek  oznakowania  przeszkodowego:  graficzno-kolorystycznego.  Dopuścił  jednocześnie 
zastosowanie koloru jasnozielonego u podstawy elektrowni wiatrowej.

• Posadowienie  elektrowni  wiatrowej  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami,  według  Projektu 
budowlanego część konstrukcyjno-budowlana posadowienia elektrowni wiatrowej

• Należy  zastosować  urządzenia  i  rozwiązania  techniczne  ,  które  w  najmniejszy  sposób  ingerują  w 
środowiskowe

• Należy podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko

• Stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych i wyjazdowych 
z  terenu  inwestycji  w  czystości  oraz  ograniczających  emisje  pyłu  w  trakcie  transportu  materiałów 
budowlanych i prowadzenia prac budowlanych

• Sprzęt wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych musi być w pełni sprawny technicznie oraz 
musi spełniać wymogi dopuszczające go do użytku

• Na terenie budowy należy eksploatować sprzęt sprawny technicznie i nie prowadzić poważnych napraw. 
Należy kontrolować stan techniczny pojazdów i urządzeń mogących być źródłem potencjalnego skażenia 
gruntów i wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi

• Należy zastosować technologie oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane 
certyfikaty,  a w szczególności ograniczające lub eliminujące wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie 
ludzi i inne obiekty budowlane

• Należy wyposażyć plac budowy w materiały do neutralizacji ewentualnych wycieków i rozlewów

• Prace budowlane związane z budową elektrowni  należy prowadzić  w porze dziennej  z przestrzeganiem 
reżimów technologicznych, przepisów BHP oraz procedur wynikających z obowiązujących przepisów, w tym 
prawa miejscowego

• Podczas  prac  związanych  z  planowana  inwestycją  zdjętą,  niezanieczyszczoną  warstwę  gleby  należy 
powtórnie wykorzystać przyrodniczo.

• W  zakresie  warunków  hydrogeologicznych  planowane  przedsięwzięcie  ograniczy  się  do  zmian 
wynikających z konieczności wykonania robót ziemnych

• Należy opracować plan przeglądów i konserwacji  urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowych 
oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin

• Urządzenia mechaniczne elektrowni,  które podczas funkcjonowania będą źródłem hałasu (m. in.  wirnik, 
przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych



• Prace w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie

• Należy kontrolować zgodność założeń z realizacją prowadzonych prac

• W  przypadku  wykonywania  działalności  pogarszającej  stan  środowiska  naturalnego  należy  podjąć 
odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności lub wykonać inne czynności zabezpieczające 
środowisko

• Po wykonaniu robót budowlano – montażowych otoczenie terenu inwestycji doprowadzić do porządku



1.2. Część rysunkowa zagospodarowania terenu 

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa (skala 1:500)
2. Projektowane drogi
3. Przekroje konstrukcyjne dróg wewnętrznych i zjazdów









1.3. Załączniki 



Projekt budowlany część konstrukcyjno-budowlana posadowienia

elektrowni wiatrowych



1. Projekt budowlany część konstrukcyjno – budowlana

1.1. Opis techniczny

1.1.1. Dane ogólne

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa dwóch elektrowni wiatrowych typu Enercon E-53  o wysokości  do piasty h=72m (h=100m - maksymalny 
zasięg śmigła) o mocy 0,8MW każda, z drogami wewnętrznymi stanowiącymi dojazd do elektrowni wiatrowych wraz 
z  placami  manewrowymi  zlokalizowanych  na  działkach  nr  349/2  i  357/2,  obręb  Potarzyca,  gmina  Jarocin, 
województwo wielkopolskie.

b) Inwestor
AVALLON Sp. z o.o.
ul. Rubież 46 bud C5 lok. 111
61-612 Poznań

c) Nazwa i adres jednostki projektowej
AVALLON Sp. z o.o.
ul. Rubież 46 bud C5 lok. 111
61-612 Poznań

1.1.2. Projekt techniczny elektrowni wiatrowych

a) Przeznaczenie
Elektrownie  wiatrowe  będą  służyły  do  wytwarzania  odnawialnej  energii  elektrycznej  poprzez  wykorzystanie  siły 
wiatru.

b) Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego
Dla przedmiotowej inwestycji została wydana przez Burmistrza Jarocina dnia 21 marca 2011r. Decyzja 46/2/10/11 o 
warunkach  zabudowy,  która  szczegółowo  określa  nieprzekraczalna  linię  zabudowy oraz orientacyjna  lokalizację 
inwestycji.
Skrzydła  wirnika  siłowni  wiatrowej  nie  mogą przekraczać  działek  ewidencyjnych  objętych  Decyzją  o warunkach 
zabudowy.
Zgodnie z uzgodnieniem Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP nr 612/WL/09 z dnia 09.03.2009r. 
Obie turbiny wiatrowe stanowić  będą przeszkody lotnicze  i  jako takie  wymagają  oznakowania  przeszkodowego: 
graficzno-kolorystycznego  oraz  świetlnego.  Wszystkie  elementy  konstrukcji  elektrowni  wiatrowej  powinny  być 
pomalowane zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. W sprawie sposobu 
zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. nr 130, poz. 1193 z późn. zm.), „elektrownie wiatrowe będące 
przeszkodami lotniczymi powinny mieć zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości,  
prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (3 koloru czerwonego 
lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego”; dopuszcza się zastosowanie koloru  
jasnozielonego  u  podstawy  elektrowni  wiatrowej.  Światła  przeszkodowe  umieszczone  na  najwyższym  miejscu 
gondoli zgodnie z rozporządzeniem. O wybudowaniu elektrowni wiatrowych należy powiadomić pisemnie Szefostwo 
Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (zgodnie z §10 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury), przywołując  
numery ewidencyjne: turbina A – 1115, turbina B - 1116.

c) Parametry techniczne projektowanych elektrowni wiatrowych.
Powierzchnia zabudowy w obrysie stopy pojedynczej turbiny 200,96 m2



Powierzchnia zabudowy w poziomie terenu pojedynczej turbiny   30,18 m2

Średnica fundamentu     15,0 m
Średnica wieży w poziomie zakotwienia   4,084 m
Średnica wieży w poziomie zawieszenia rotora   1,332 m
Wysokość trzonu elektrowni   72,25 m
Wysokość razem z gondolą   75,39 m
Całkowita wysokość   99,70 m
Średnica powierzchni omiatanej skrzydłem   53,00 m

1.1.3. Rozwiązania budowlane

a) Forma i funkcja obiektu
Dwie elektrownie wiatrowe typu Enercon E-53 o wysokości do piasty h=72m (h=100m - maksymalny zasięg śmigła)  
o mocy 0,8MW każda. Pojedyncza elektrownia składa się z czterech głównych modułów: fundamentu, wieży, gondoli  
oraz wirnika  z  łopatami.  Fundament  o  kształcie  okręgu i  średnicy 15,00  m o  konstrukcji  żelbetowej  z cokołem 
wystającym z gruntu  na 0,15m o średnicy 6,20  m. Poziom posadowienia  fundamentu  -2,25 m poniżej  poziomu 
terenu.  Na fundamencie  posadowiona jest  wieża o wysokości  73m, średnicy 4,084 m u podstawy i  1,332 m w 
najwyższym punkcie.  Na wieży mocowana jest  obrotowa gondola o długości  6 m i owalnym kształcie,  do której 
przymocowany jest wirnik z łopatami o średnicy 53 m.
Elektrownie  wiatrowe  będą  służyły  do  wytwarzania  odnawialnej  energii  elektrycznej  poprzez  wykorzystanie  siły 
wiatru.

b) Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Przedsięwzięcie położone będzie w sąsiedztwie liniowej dominanty architektonicznej – linii wysokiego napięcia 400 
kV. Oddalenie od najbliższych terenów chronionych akustycznie. Oddalenie o 2 km od zbiornika Roszków. Odle-
głość zabudowy mieszkalnej i miejsc regularnego przebywania ludzi poza strefą padania cienia elektrowni. Rozwią-
zania techniczne zaprezentowane w niniejszym projekcie są rozwiązaniami standardowymi, stosowanymi we wszyst-
kich krajach, gdzie elektrownie wiatrowe wykorzystywane są do wytwarzania  odnawialnej energii  elektrycznej po-
przez wykorzystanie siły wiatru. Wieża będzie dominantem wysokościowym otoczenia podobnie jak znajdujące się w 
sąsiedztwie słupy energetyczne. Z racji  jednak smukłej  sylwetki nie będzie dysharmonizować z otoczeniem - nie 
wpłynie w znaczący sposób na zmianę walorów krajobrazowych. Dodatkowo dół wieży pomalowany zostanie w kolo-
rze jasnozielonym.

1.1.4. Opis montażu elektrowni

a) Wykonanie fundamentu
Fundament – wylewany, żelbetowy, monolityczny o kształcie okręgu i średnicy 15,00 m o konstrukcji żelbetowej z 
cokołem wystającym z gruntu  na 0,15m o średnicy 6,20 m. Poziom posadowienia fundamentu -2,25  m poniżej  
poziomu terenu. Przed wykonaniem podstawy stopy należy na dnie wykopu ułożyć warstwę chudego betonu C12/15 
pod trzonem wieży o średnicy 3,8m i grubości 10cm, a na niej kolejną 10cm warstwę chudego betonu C12/15 pod 
powierzchnią całego fundamentu. Należy wykonać identycznie dla obu elektrowni.

b) Instalacja uziemiająca 
Według odrębnego opracowania: „Przyłącze energetyczne SN dla elektrowni wiatrowych”.



c) Montaż elektrowni wiatrowych
Montaż  trzonu,  gondoli  i  rotora  zostanie  wykonany  przez  producenta  urządzeń  zgodnie  ze  szczegółowymi 
wytycznymi i projektem montażu pod specjalistycznym nadzorem służb technicznych producenta. Niedopuszczalne 
jest przystępowanie do samodzielnego montażu urządzenia bez porozumienia z producentem.

1.1.5. Szczegółowy opis projektowanych robót fundamentowych

a) Wykopy

W  przypadku  przebiegu  sieci  melioracyjnej  w  lokalizacji  należy  ją  przełożyć  przed  przystąpieniem  do 

wykonywania wykopu fundamentowego.
Głębokość przemarzania gruntu na terenie inwestycji wynosi 0,8m p.p.t.

Instalacje uziemiające i odgromowe wieży elektrowni należy wykonać według odrębnego opracowania  „Przyłącze 

energetyczne SN dla elektrowni wiatrowych”.
Prace ziemne zaleca  się  prowadzić  w okresie  suszy.  Wówczas  występujące tu  wody przypowierzchniowe będą 
zalegały głębiej, a wody z sączeń odparują. Wody gruntowe odpompować z wykorzystaniem igłofiltrów, ewentualne 
wody  z  sączeń  należy  zbierać  do  rząpia  zlokalizowanego  poza  obrysem  wykopu  fundamentowego  i  stale 

odpompowywać. Niedozwolone jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu fundamentowego.
Na podstawie  obliczeń  zaleca  się  wymianę  ca  0,5m warstwy  gruntu  poniżej  rzędnej  posadowienia,  a  wybrane 
miejsca wypełnić nasypem piaszczystym z zagęszczonych gruntów gruboziarnistych.
Grunt wymieniony winien osiągnąć Is=1,00.
Przy prowadzeniu robót ziemnych w gruntach spoistych należy przestrzegać następujących zaleceń:
- roboty ziemne wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
- stosowanie sprzętu mechanicznego należy zakończyć 0,3 m powyżej poziomu wymienianego gruntu, a ostatnią 
fazę robót należy wykonać bezpośrednio przed fundamentowaniem z zachowaniem szczególnej ostrożności by nie 
naruszyć struktury gruntu.
-  ewentualne  rozmoczone  i  naruszone  partie  gruntu  należy  wybrać  narzędziami  ręcznymi  i  zastąpić  chudym 
betonem
- niedopuszczalne jest pozostawienie otwartego wykopu na dłuższy okres, a zwłaszcza na okres zimowy.
Uprawniony  geolog  powinien  wykonać  odbiory  wszystkich  wykopów  fundamentowych  wraz  z  porównaniem 
stwierdzonych w nich warunków geotechnicznych z warunkami przyjętymi do projektowania na podstawie badań 
podłoża gruntowego.
Podczas całości prac fundamentowych należy chronić wykop przed wodą opadową lub wodą innego pochodzenia, 
gdyż może ona spowodować utratę nośności gruntu.
Fundamenty elektrowni należy obsypać gruntem zagęszczanymi warstwami o ciężarze właściwym min. 18 kN/m3.
Roboty ziemne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, pod 
stałym nadzorem osób mających wymagane uprawnienia zawodowe.

b) Sekcja fundamentowa (wieniec kotwowy)
Element sekcji fundamentowej dostarczany jest przez firmę ENERCON GMBH.

c) Betonowanie
Betonowanie  musi  odbywać  się  w  jednym  ciągu,  bez  przerw,  w  jednym  procesie.  Przerwy  konstrukcyjne  ani 
technologiczne nie są dozwolone. Wymagana jest pełna kontrola całego procesu betonowania, udokumentowana 
wypełnionym dziennikiem z zapisanymi czynnościami, począwszy od sprawdzenia deskowania, po pełny monitoring 
właściwości  dostarczanej  na  plac  budowy  mieszanki  betonowej,  łącznie  z  temperaturą,  czasem  betonowania, 
wielkością przerw między betonowaniem, temperaturą powietrza, czasem usunięcia deskowania. Szczególną uwagę 
należy poświęcić na betonowanie wewnątrz stalowego elementu fundamentowego, nie może on zostać poruszony i 
zmienić położenia względem pionu i poziomu. Powierzchnia stalowego elementu i zbrojenia musi być czysta przed 



betonowaniem. Sprawdzić tez należy, czy powierzchnia zbrojenia nie styka się ze stalowym płaszczem w żadnym 
miejscu. Górna powierzchnia stopy fundamentu ze spadkiem w kierunku od środka na zewnątrz zgodnie z częścią 
rysunkową projektu.
Absolutnie niedopuszczalna jest zmiana konsystencji  mieszanki betonowej na terenie budowy poprzez dolewanie 
wody do betonowozu. Przy stwierdzeniu takiego przypadku transport należy bezwzględnie odesłać do wytwórni. 
Podczas betonowania pobierać próbki mieszanki betonowej w ilościach normowych. Próbki winny dojrzewać w tych 
samych warunkach co fundament.

d) Pielęgnacja betonu i izolacje
Pielęgnacja świeżega betonu powinna trwać minimum tydzień.
Beton należy chronić przed wysychaniem i szybką utratą ciepła oraz przegrzaniem. 
Należy prowadzić dziennik temperatury otoczenia przez cały okres dojrzewania betonu. Wyniki pomiarów (min. 3 x 
na dobę w równych odstępach czasu) wpisywać do dziennika budowy.

e) Izolacje wodochronne
Izolację pionową i poziomą stopy fundamentowej obiektu należy wykonać powłokowo – dwa razy IZOLBET R+P, 
izolację poprowadzić na konstrukcję stalową trzonu elektrowni do wysokości 20,0 cm ponad wylewkę betonową.

f) Zasypywanie wykopu
Do wypełnienia wykopu należy wykorzystać zasypkę piaskową zagęszczaną warstwami do Is=0,96.

1.1.6. Pozostałe elementy elektrowni wiatrowej
Pozostałe elementy elektrowni wiatrowej tj.:
1. Przyłącze energetyczne SN dla elektrowni wiatrowych
2. Instalacja elektryczna
3. Ochrona przeciwporażeniowa
4. Instalacja uziemiająca
5. Instalacja oświetlenia przeszkodowego
należy wykonać według odrębnego opracowania „Przyłącze energetyczne SN dla elektrowni wiatrowych” zgodnie z 
Warunkami  przyłączenia  nr  ZD/WP/5290800158/2008  wystawionymi  przez  Energa  Operator  S.A.  z  dnia 
06.10.2008r.  oraz  zmianą  warunków  przyłączenia  nr  DD/TR/AB/7001/10872/2009  wystawioną  przez  Energa 
Operator S.A. z dnia 20.05.2009r.6. 

1.1.7. Wykończenie
Projektuje się posadzki betonowe zatarte na gładko.

1.1.8. Warunki ochrony pożarowej
Obiekt niesklasyfikowany pod względem zagrożenia pożarowego dla ludzi.

1.1.9. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych
Wszystkie  roboty  budowlano  –  montażowe  i  odbiór  wykonać  zgodnie  z  „warunkami  technicznymi  wykonania  i 
odbioru  robót  budowlano-montażowych”  opracowanych  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej.  Wszystkie  materiały 
budowlane użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i  atesty techniczne dopuszczające je do 
stosowania  w  budownictwie.  Prace  montażowe  elementów  elektrowni  wykonane  zostaną  przez  jej  producenta 
zgodnie z dołączonymi do elektrowni instrukcjami montażu.



1.1.10. Eksploatacja

a) Naprawy i przeglądy eksploatacyjne
Naprawy i przeglądy eksploatacyjne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe 
i uprawnienia zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dotyczącymi elektrowni wiatrowych danego typu.
Przeglądy  eksploatacyjne  elektrowni  wiatrowych  (bieżące  i  okresowe)  wykonywać  zgodnie  z  dołączonymi  do 
elektrowni  instrukcjami.  Przeglądy  i  naprawy  muszą  wykonywać  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje, 
stosując materiały i technologie wykonania określonych czynności wskazanych przez producenta elektrowni.

b)  Wymogi  w  zakresie  obowiązków  dotyczących  zapobiegania,  ograniczania  oraz  monitorowania  
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej oraz analizy  
porealizacyjnej
W  celu  porównania  ustaleń  zawartych  w Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz w treści  Raportu  o 
oddziaływaniu  na  środowisko  z  rzeczywistym  oddziaływaniem  przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko 
został nałożony obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w terminie 12 miesięcy od oddania obiektu do 
użytkowania, w zakresie:
1. określenia rodzaju i  zasięgu oddziaływania  planowanej  inwestycji,  uwzględniając w szczególności  sąsiadujący 
obszar zabudowy mieszkaniowej,
2. monitoringu ornitologicznego, z uwzględnieniem osobników martwych w zasięgu pracy obu turbin,
3. oddziaływania akustycznego – badanie poziomu hałasu powinno polegać na dokonaniu minimum dwóch serii 
pomiarów (przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz po wybudowaniu i oddaniu elektrowni do użytkowania).
Zgodnie z: „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” badania przeprowadzone w 
zakresie  monitoringu  porealizacyjnego  powinny  być  powtarzane  trzykrotnie  w ciągu  5  lat  po  oddaniu  farmy do 
eksploatacji i obejmować cykl roczny.
Inwestor ma obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej  w terminie 6 miesięcy od zakończenia pomiarów.  
Analiza  porealizacyjna  powinna  przedstawiać  m.  in.  wnioski  z  pomiarów  poziomu  hałasu  na  granicy  terenów 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz z badań wpływu elektrowni na śmiertelność ptaków.
W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  niepożądanego  oddziaływania  na  środowisko  należy  przedsięwziąć 
odpowiednie  działania  zapobiegające  negatywnemu  oddziaływaniu  na  środowisko  lub/i  wykonać  stosowną 
kompensację przyrodniczą.



1.2. Część rysunkowa projektu budowlanego 

1. Rysunek gabarytowy wiatraka
2. F.01 - Fundament wiatraka
3. F.02 - Fundament – rzut z góry









1.3. Załączniki 
1. Badania gruntowe 
2. Obliczenia statyczne fundamentów

Rysunki i katalogi producenta wiatraka:
3. Trzon wiatraka
4. Wieniec kotwowy
5. Karta katalogowa wiatraka
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OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

  
Temat: Elektrownia wiatrowa POTARZYCA
  
  
Obiekt: Elektrownia wiatrowa
  
  
Adres: Potarzyca
  
  
Jednostka proj.: BUDEKOL Pracownia Projektowa
  
  
Adres jedn. 
projekt.:

61-611 Poznań, ul. Naramowicka 217c/1
  

Projektował:
Tytuł: Imię i nazwisko: Nr uprawnień:
   
inż Olgierd Donajko 346/94/WŁ
   

Nr wpisu do IIB:
  
 WKP/BO/6073/02
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fundament EW1
Geometria
Średnica stopy D [m] 15.00
Wysokość stopy Hf [m] 1.10
Średnica słupa d [m] 6.20
Mimośród ex [m] 0.00
Mimośród ey [m] 0.00

Materiały
Klasa betonu  B37
Klasa stali  RB 500
Otulina [cm] 7.00
Średnica prętów [mm] 20.00

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa Miąższość ρ(n)  C(n)
u  φ(n)

u M Mo
 gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 

średnie
0.50 1.85 0.00 33.62 124786.20 112307.72

2 Gliny 
piaszczyste

8.00 1.85 39.33 21.53 50809.35 45732.99

3 Gliny 
piaszczyste

2.00 1.85 44.18 23.27 66104.97 59500.42

4 Gliny 
piaszczyste

5.00 1.85 39.33 21.53 50809.35 45732.99
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Metoda określenia parametrów geotechnicznych  B
Głębokość posadowienia [m] 2.40
Ciężar zasypki [kN/m3] 8.00

Obciążenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN]

1 SGN 6183.00 27496.00 474.00 0.00 0.00
2 SGU 6187.00 24757.00 431.00 0.00 0.00

Stan graniczny nośności
  
Sprawdzenie nośności zastępczej. Fundament kołowy sprowadzono do kwadratowego.
  
DLA SCHEMATU NR 1
  DLA WARSTWY NR 1
    N=13357.23 kN �  m*QfNY=0.81 * 126748.93 = 102666.63 kN
    N=13357.23 kN �  m*QfNX=0.81 * 162816.96 = 131881.73 kN
  DLA WARSTWY NR 2
    N=15195.64 kN �  m*QfNY=0.81 * 129714.17 = 105068.48 kN
    N=15195.64 kN �  m*QfNX=0.81 * 140359.24 = 113690.98 kN
  DLA WARSTWY NR 3
    N=54014.49 kN �  m*QfNY=0.81 * 810117.25 = 656194.98 kN
    N=54014.49 kN �  m*QfNX=0.81 * 824544.99 = 667881.44 kN
  DLA WARSTWY NR 4
    N=64357.86 kN �  m*QfNY=0.81 * 860148.97 = 696720.67 kN
    N=64357.86 kN �  m*QfNX=0.81 * 872745.10 = 706923.53 kN
  
    N=71898.86 kN �  m*QfNX=0.81 * 878888.29 = 711899.52 kN

Naprężenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1

qmax = 157.37 [kN/m2]
qmin = 0.00 [kN/m2] (wartość teoretyczna = -5.71 [kN/m2])

Warunek normowy na wielkość strefy odrywanej jest spełniony
0.5 * Cmax = 3.75 [m] > C = 0.54 [m]
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Wyniki obliczeń przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
  Przebicie OK. NSd=2140.9 kN �  ARd*fctd=23.40 * 1330 = 31115.5 kN

Stateczność fundamentu
STATECZNOŚĆ NA OBRÓT:
DLA SCHEMATU NR 1
  Stateczność OK. Mwyp=26974.6 kNm �  m*Motrzym = 0.72 * 88318.2 = 63589.1 kNm
    
STATECZNOŚĆ NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
  Przesuw po warstwie 1
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 5887.9 = 4239.3 kN
  Przesuw po warstwie 2
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 4384.6 = 3156.9 kN
  Przesuw po warstwie 3
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 17030.3 = 12261.8 kN
  Przesuw po warstwie 4
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 19078.0 = 13736.2 kN
 
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR2
  Osiadania pierwotne = 0.637 cm
  Osiadania wtórne = 0.000 cm
  Osiadania całkowite = 0.637 cm
  Nachylenie względem osi X = 0.00000 °
  Nachylenie względem osi Y = -0.00088 °
  Przechyłka = 0.00088 °
  Warunek naprężeniowy 0.3*σzρ

 = 0.3*105.07 kN/m2 = 31.52 kN/m2 �  σzd = 30.59 kN/m2

  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 12.60 m

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem:
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Tabela z wartościami:
Nr H [m] σZR 

[kN/m2]
σZS 
[kN/m2]

σZD 
[kN/m2]

Suma = 
σZS+σZD+σZDsiła+σZDfund

0 2.40 20.01 20.01 43.00 63.01
1 2.50 20.83 20.02 43.00 63.02
2 2.70 22.47 20.01 42.98 62.99
3 2.89 24.11 20.01 42.99 63.00
4 3.09 25.76 19.99 42.96 62.95
5 3.29 27.40 19.98 42.92 62.90
6 3.48 29.04 19.95 42.87 62.82
7 3.68 30.68 19.91 42.79 62.70
8 3.88 32.32 19.87 42.71 62.58
9 4.07 33.96 19.80 42.57 62.37
10 4.27 35.60 19.73 42.40 62.13
11 4.47 37.24 19.64 42.23 61.87
12 4.66 38.88 19.54 42.02 61.55
13 4.86 40.52 19.44 41.81 61.24
14 5.06 42.16 19.26 41.43 60.69
15 5.25 43.80 19.14 41.19 60.34
16 5.45 45.44 18.97 40.81 59.78
17 5.65 47.09 18.79 40.43 59.22
18 5.84 48.73 18.59 40.02 58.62
19 6.04 50.37 18.39 39.59 57.97
20 6.24 52.01 18.17 39.12 57.29
21 6.43 53.65 17.94 38.63 56.57
22 6.63 55.29 17.69 38.12 55.82
23 6.83 56.93 17.44 37.59 55.04
24 7.02 58.57 17.18 37.04 54.23
25 7.22 60.21 16.92 36.48 53.39
26 7.42 61.85 16.64 35.90 52.54
27 7.61 63.49 16.37 35.31 51.67
28 7.81 65.13 16.08 34.71 50.79
29 8.01 66.78 15.80 34.10 49.90
30 8.20 68.42 15.51 33.49 49.00
31 8.40 70.06 15.22 32.87 48.09
32 8.60 71.71 14.93 32.25 47.18
33 8.80 73.38 14.63 31.62 46.25
34 9.00 75.05 14.34 30.99 45.33
35 9.20 76.71 14.05 30.37 44.41
36 9.40 78.38 13.76 29.74 43.50
37 9.60 80.05 13.47 29.13 42.60
38 9.80 81.72 13.18 28.52 41.70
39 10.00 83.39 12.90 27.91 40.82
40 10.20 85.05 12.62 27.32 39.94
41 10.40 86.72 12.35 26.73 39.08
42 10.60 88.39 12.08 26.15 38.23
43 10.80 90.06 11.82 25.58 37.40
44 11.00 91.72 11.55 25.02 36.58
45 11.20 93.39 11.30 24.47 35.77
46 11.40 95.06 11.05 23.93 34.98
47 11.60 96.73 10.80 23.41 34.21
48 11.80 98.39 10.56 22.89 33.45
49 12.00 100.06 10.33 22.38 32.71
50 12.20 101.73 10.10 21.89 31.99
51 12.40 103.40 9.87 21.41 31.28
52 12.60 105.07 9.65 20.93 30.59

Legenda:
H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu
σZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne
σZS [kN/m2] - naprężenia wtórne
σZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe
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Fundament EW2
Geometria
Średnica stopy D [m] 15.00
Wysokość stopy Hf [m] 1.10
Średnica słupa d [m] 6.20
Mimośród ex [m] 0.00
Mimośród ey [m] 0.00

Materiały
Klasa betonu  B37
Klasa stali  RB 500
Otulina [cm] 7.00
Średnica prętów [mm] 20.00

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa Miąższość ρ(n)  C(n)
u  φ(n)

u M Mo
 gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 

średnie
12.00 1.85 0.00 30.90 92961.16 74368.80

2 Gliny 
piaszczyste

4.30 1.85 44.18 23.27 66104.97 59500.42

3 Piaski 
średnie

1.50 1.85 0.00 33.93 135516.69 121965.20

4 Gliny 
piaszczyste

8.10 1.85 50.00 25.00 89536.55 80590.96

5 Piaski 
średnie

5.50 1.85 0.00 34.86 171474.20 154327.08
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Metoda określenia parametrów geotechnicznych  B
Głębokość posadowienia [m] 2.40
Ciężar zasypki [kN/m3] 8.00

Obciążenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN]

1 SGN 6183.00 27496.00 474.00 0.00 0.00
2 SGU 6187.00 24757.00 431.00 0.00 0.00

Stan graniczny nośności
  
Sprawdzenie nośności zastępczej. Fundament kołowy sprowadzono do kwadratowego.
  
DLA SCHEMATU NR 1
  DLA WARSTWY NR 1
    N=13357.23 kN �  m*QfNY=0.81 * 92146.82 = 74638.92 kN
    N=13357.23 kN �  m*QfNX=0.81 * 117009.06 = 94777.34 kN
  DLA WARSTWY NR 2
    N=86232.77 kN �  m*QfNY=0.81 * 1.357e+06 = 1.099e+06 kN
    N=86232.77 kN �  m*QfNX=0.81 * 1.372e+06 = 1.111e+06 kN
  DLA WARSTWY NR 3
    N=115697.67 kN �  m*QfNY=0.81 * 4.858e+06 = 3.935e+06 kN
    N=115697.67 kN �  m*QfNX=0.81 * 4.904e+06 = 3.973e+06 kN
  DLA WARSTWY NR 4
    N=126543.89 kN �  m*QfNY=0.81 * 2.658e+06 = 2.153e+06 kN
    N=126543.89 kN �  m*QfNX=0.81 * 2.677e+06 = 2.169e+06 kN
  DLA WARSTWY NR 5
    N=198373.32 kN �  m*QfNY=0.81 * 1.084e+07 = 8.779e+06 kN
    N=198373.32 kN �  m*QfNX=0.81 * 1.090e+07 = 8.825e+06 kN
  
Naprężenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1

qmax = 157.37 [kN/m2]
qmin = 0.00 [kN/m2] (wartość teoretyczna = -5.71 [kN/m2])

Warunek normowy na wielkość strefy odrywanej jest spełniony
0.5 * Cmax = 3.75 [m] > C = 0.54 [m]
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Wyniki obliczeń przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
  Przebicie OK. NSd=2140.9 kN �  ARd*fctd=23.40 * 1330 = 31115.5 kN
  
DLA SCHEMATU NR 2
  Przebicie OK. NSd=2132.3 kN �  ARd*fctd=23.40 * 1330 = 31115.5 kN
  
DLA SCHEMATU NR 3
  Przebicie OK. NSd=7382.1 kN �  ARd*fctd=23.40 * 1330 = 31115.5 kN
  
Stateczność fundamentu
STATECZNOŚĆ NA OBRÓT:
DLA SCHEMATU NR 1
  Stateczność OK. Mwyp=26974.6 kNm �  m*Motrzym = 0.72 * 88318.2 = 63589.1 kNm
  
STATECZNOŚĆ NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
  Przesuw po warstwie 1
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 5887.9 = 4239.3 kN
  Przesuw po warstwie 2
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 14991.7 = 10794.0 kN
  Przesuw po warstwie 3
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 19231.0 = 13846.3 kN
  Przesuw po warstwie 4
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 22502.2 = 16201.6 kN
  Przesuw po warstwie 5
  Stateczność OK. Twyp=474.0 kN �  m*Tutrz = 0.72 * 33686.9 = 24254.5 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR2
  Osiadania pierwotne = 0.496 cm
  Osiadania wtórne = 0.000 cm
  Osiadania całkowite = 0.496 cm
  Nachylenie względem osi X = 0.00000 °
  Nachylenie względem osi Y = -0.00061 °
  Przechyłka = 0.00061 °
  Warunek naprężeniowy 0.3*σzρ

 = 0.3*136.70 kN/m2 = 41.01 kN/m2 �  σzd = 20.29 kN/m2

  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 16.39 m

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem:
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Tabela z wartościami:
Nr H [m] σZR 

[kN/m2]
σZS 
[kN/m2]

σZD 
[kN/m2]

Suma = 
σZS+σZD+σZDsiła+σZDfund

0 2.40 20.01 20.01 43.00 63.01
1 2.50 20.85 20.01 42.99 63.00
2 2.70 22.51 20.01 42.98 62.99
3 2.90 24.18 20.00 42.97 62.98
4 3.10 25.85 20.00 42.97 62.97
5 3.30 27.52 19.98 42.92 62.90
6 3.50 29.18 19.95 42.86 62.81
7 3.70 30.85 19.91 42.78 62.69
8 3.90 32.52 19.86 42.68 62.54
9 4.10 34.19 19.80 42.55 62.34
10 4.30 35.86 19.73 42.41 62.13
11 4.50 37.52 19.62 42.19 61.82
12 4.70 39.19 19.52 41.97 61.49
13 4.90 40.86 19.37 41.66 61.03
14 5.10 42.53 19.23 41.36 60.58
15 5.30 44.19 19.10 41.11 60.22
16 5.50 45.86 18.92 40.72 59.64
17 5.70 47.53 18.74 40.33 59.06
18 5.90 49.20 18.54 39.90 58.44
19 6.10 50.86 18.32 39.45 57.77
20 6.30 52.53 18.09 38.97 57.06
21 6.50 54.20 17.86 38.47 56.32
22 6.70 55.87 17.61 37.94 55.55
23 6.90 57.54 17.35 37.39 54.74
24 7.10 59.20 17.08 36.83 53.91
25 7.30 60.87 16.81 36.25 53.05
26 7.50 62.54 16.53 35.65 52.18
27 7.70 64.21 16.24 35.05 51.29
28 7.90 65.87 15.96 34.44 50.39
29 8.10 67.54 15.66 33.82 49.48
30 8.30 69.21 15.37 33.19 48.56
31 8.50 70.88 15.08 32.56 47.64
32 8.70 72.54 14.78 31.93 46.71
33 8.90 74.21 14.49 31.31 45.79
34 9.10 75.88 14.19 30.68 44.87
35 9.30 77.55 13.90 30.05 43.96
36 9.50 79.22 13.61 29.44 43.05
37 9.70 80.88 13.33 28.82 42.15
38 9.90 82.55 13.04 28.21 41.26
39 10.10 84.22 12.76 27.61 40.38
40 10.30 85.89 12.49 27.02 39.51
41 10.50 87.55 12.21 26.44 38.65
42 10.70 89.22 11.95 25.87 37.81
43 10.90 90.89 11.68 25.30 36.99
44 11.10 92.56 11.43 24.75 36.17
45 11.30 94.23 11.17 24.20 35.38
46 11.50 95.89 10.93 23.67 34.60
47 11.70 97.56 10.68 23.15 33.83
48 11.90 99.23 10.45 22.64 33.08
49 12.10 100.88 10.22 22.14 32.36
50 12.29 102.51 9.99 21.66 31.66
51 12.49 104.14 9.78 21.20 30.97
52 12.68 105.77 9.56 20.74 30.30
53 12.88 107.40 9.36 20.29 29.65
54 13.07 109.03 9.15 19.86 29.01
55 13.27 110.66 8.96 19.43 28.39
56 13.47 112.29 8.76 19.01 27.78
57 13.66 113.92 8.58 18.61 27.19
58 13.86 115.55 8.39 18.21 26.61
59 14.05 117.17 8.22 17.83 26.04
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60 14.25 118.80 8.04 17.45 25.49
61 14.44 120.43 7.87 17.08 24.95
62 14.64 122.06 7.71 16.73 24.43
63 14.83 123.69 7.54 16.38 23.92
64 15.03 125.32 7.39 16.04 23.43
65 15.22 126.95 7.23 15.71 22.94
66 15.42 128.58 7.09 15.38 22.47
67 15.62 130.21 6.94 15.07 22.01
68 15.81 131.84 6.80 14.76 21.56
69 16.01 133.47 6.66 14.46 21.13
70 16.20 135.10 6.53 14.17 20.70
71 16.39 136.70 6.40 13.90 20.29
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Developed for sites with medium wind speeds, the ENERCON E-53 wind turbine’s expanded rotor diameter and

newly designed rotor blades guarantee maximum yield even at low wind speeds.

TECHNICAL DATA

Rated power: 800 kW

Rotor diameter: 52.9 m

Hub height: 60 m / 73 m

Wind class (IEC): IEC/NVN S (vav = 7.5 m/s, vext = 57 m/s)

Turbine concept: Gearless, variable speed, variable pitch

control

Rotor

Type: Upwind rotor with active pitch control

Direction of rotation: Clockwise 

Number of blades: 3

Swept area: 2,198 m2

Blade material: Fibreglass (epoxy resin); 

integrated lightning protection

Rotational speed: Variable, 12 – 29 rpm

Pitch control: ENERCON blade pitch system, one

independent pitching system per rotor

blade with allocated emergency supply

Drive train with generator

Hub: Rigid

Main bearings: Single-row cylindrical roller bearings

Generator: ENERCON direct-drive synchronous

annular generator

Grid feeding: ENERCON converter

Braking systems: – 3 independent blade pitch systems  

with emergency supply

– Rotor brake

– Rotor lock

Yaw control: Active via adjustment gears,

load-dependent damping

Cut-out wind speed: 28 – 34 m/s

(with ENERCON storm control)

Remote monitoring: ENERCON SCADA

Details – ENERCON Storm Control – (see last page)

ρ
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Details – ENERCON power curve – (see last page)

Power
Wind Power P coefficient Cp
[m/s] [kW] [-]

1 0.0 0.00

2 2.0 0.19

3 14.0 0.39

4 38.0 0.44

5 77.0 0.46

6 141.0 0.48

7 228.0 0.49

8 336.0 0.49

9 480.0 0.49

10 645.0 0.48

11 744.0 0.42

12 780.0 0.34

13 810.0 0.27

14 810.0 0.22

15 810.0 0.18

16 810.0 0.15

17 810.0 0.12

18 810.0 0.10

19 810.0 0.09

20 810.0 0.08

21 810.0 0.06

22 810.0 0.06

23 810.0 0.05

24 810.0 0.04

25 810.0 0.04

Power P [kW] Power coefficient Cp [–]

Wind speed v in hub height [m/s]

CALCULATED POWER CURVE
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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1. Podstawy opracowania informacji:
- dane katalogowe i projekt elektrowni wiatrowej  Enercon E-53
- projekt zagospodarowania terenu
- Ustawa Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w sprawie 
informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
- wykonanie placów montażowo obsługowych i dróg komunikacyjnych – wykonane z tłucznia
- wykonanie fundamentów elektrowni wiatrowych
- montaż elektrowni wiatrowych
- roboty instalacyjne
- rekultywacja terenu i doprowadzenie terenu do stanu sprzed budowy

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
W  rejonie  montażu  elektrowni  nie  występują  obiekty  budowlane  ani  urządzenia  sieci  wodnych  i 
elektrycznych oznaczone na dostępnych mapach.

4. Elementy  zagospodarowania  działki,  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i ludzi:
Teren  przyległy  i  teren  działek,  na  których  planowana  jest  inwestycja,  nie  stwarza  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
-.wykonanie wykopów: 

a)  należy  zwrócić  uwagę  na  mogące  wystąpić  urządzenia  infrastruktury  technicznej  nie  
zaewidencjonowane na  mapie,  prace  ziemne  w pobliżu  czynnych urządzeń i  sieci  wykonać  
sposobem ręcznym, zwrócić uwagę na zachowanie słupków granicznych

b) na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odkrycia  
reliktów kultury materialnej teren winien być udostępniony do badań archeologicznych

-.wykonanie robót na wysokości
-.wykonanie robót przy użyciu dźwigów
-.montaż elementów konstrukcyjnych obiektów wieży i montaż konstrukcji, lub urządzeń na tych obiektach
-.prowadzenie robót w temperaturze poniżej – 100 C
-.prowadzenie robót  przy montażu i  demontażu ciężkich  elementów prefabrykowanych,  których  masa 
przekracza 1,0 t.
Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dn. 07-07-1994 
r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
Zakres i formę „Planu...” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-2003 (Dz.U.Nr 120/2003 
poz. 1126).
W  :Planie...”  należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane powyżej,  jak  i  zagrożenia wymienione w 
innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom, 
wynikającym  z  wykonania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia 
zdrowia,  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną 
komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii, lub innych zagrożeń:

Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06-02-2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Pracownicy przystępujący do pracy na wysokości powinni być dopuszczeni do w/w prac przez kierownika 
obiektu.
Każdy pracownik  powinien znać przepisy i  zasady BHP, brać udział w szkoleniu i  instruktażu z tego 
zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne 
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Przed przystąpieniem do robót pracownicy 
powinni  przejść  szkolenie  stanowiskowe.  Powinni  być  również  wyposażeni  w  odpowiednie  szelki  
bezpieczeństwa i kaski ochronne. Podczas pracy na wysokości każdy pracownik powinien być przypięty 
linką bezpieczeństwa do stałego elementu konstrukcji.  Drabina komunikacyjna znajduje  się  wewnątrz 
trzonu elektrowni.
Przed  rozpoczęciem  robót  montażowych należy wyznaczyć  i  odpowiednio  zabezpieczyć  strefę  wokół 
rejonu prowadzonych prac.



7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji:

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w pomieszczeniach magazynowych na 
terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w sposób właściwy dla danego rodzaju materiału. Przy 
składowaniu  materiałów  należy  przestrzegać  zasad  dotyczących  wysokości  składowania,  odległości 
składowania  od  ogrodzeń,  zabudowań  i  stałych  stanowisk  pracy.  Konieczne  jest  zachowanie 
odpowiednich odległości  pomiędzy materiałami składowanymi i  magazynowanymi w stosy zależnie od 
używanych na placu budowy środków transportu. Wszystkie materiały sypkie (np. piasek, pospółka, żwir,  
itp.) powinny być przechowywane w pryzmach o naturalnym kącie stoku przy maksymalnej wysokości  
2,0m. Materiały workowe należy układać krzyżowo do wysokości co najwyżej 10 warstw.

8. Środki techniczne i organizacyjne:

Przed przystąpieniem do budowy należy ustalić miejsce czerpania wody do celów ppoż. Środki techniczne 
ppoż. to gaśnice pianowe lub śniegowe, bosaki, tłumnice, koce tłumiące, hydranty oraz inne dostępne. 
Na budowie powinna się znajdować apteczka pierwszej pomocy.
W  widocznym  miejscu  należy  umieścić  trwałe  tablice  informacyjną  budowy  z  czytelnymi  numerami 
alarmowymi  pogotowia  ratunkowego,  straży  pożarnej,  policji,  pogotowia  wodociągowego,  pogotowia 
energetycznego itp.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Dokumentację budowy należy przechowywać w biurze budowy zabezpieczonym przed dostępem osób 
niepowołanych.

10. Uwagi ogólne:

- Wszystkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osób uprawnionych.
-  Wszystkie  roboty  budowlane  i  montażowe  konieczne  do  realizacji  przedmiotowego  zadania 
inwestycyjnego winny być wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru.
- W trakcie wykonywania wykupu oraz stabilizacji gruntu zapewnić nadzór geologiczny.
-  Narzędzia  i  sprzęt  powinny być  użytkowane zgodnie  z instrukcją  techniczno  –  ruchową.  Przed ich 
wydaniem należy sprawdzić, czy są sprawne techniczne i datę ostatniego badania.
- Strefę prowadzenia prac należy oznakować w sposób trwały i wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.



Uprawnienia i wpisy do izb branżowych
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