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Uwagi do raportu 

Ujednolicenie raportu oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni 

wiatrowych w miejscowości Przylogi, gm. Smyków 

Odpowiadając na mail Pana Dominika Lachowskiego o treści: 
'Analiza akustyczna dla stanu projektowego zaczyna się  na stronie 52. Sposób wyznaczenia 
współczynnika szorstkości terenu został  opisany od strony 55. Według mnie, tak nazwany 
przez autora "współczynnik szorstkości gruntu" jest właśnie "współczynnikiem G". Autor 
zmienił  w raporcie oznaczenie i zastosował  literkę  "z", jednakjesł  to ta sama dana. 

Co mnie zaciekawiło? Sposób wyznaczania współczynnika G. Autor przyjął  obszar, na który 
oddziaływają  elektrownie i wyznaczył  jeden, średni współczynnik dla całego terenu. Wg mnie 
powinien on zostać  wyznaczony dla obszaru od źródła hałasu do odbiornika hałasu, czyli 
osad ludzkich Do wyznaczania współczynnika autor uwzględnił  powierzchnię  lasów, które to 
znajdują  się  min 500m za domami, patrząc od wiatraka Co wg las nie będzie miał  najmniej-
szego wpływu na hałas odbierany przez nas, gdyż  nie stoi na "drodze" pomiędzy elektrownia-
mi a mieszkańcami." 

Wyjaśniam: 

N/Ia Pan calkóWicie rację. Autorzy nie rozróżniają  tzw. szorstkości terenu od szorstkości grun-
tu. Skutkiem tego raport jest pozbawiony sensu. Szorstkość  terenu wpływa na zmniejszenie 
prędkości wiatru, zaś  szorstkość  gruntu jest związana z jego porowatością  i skutkuje więk-
szym lub mniejszych pochłanianiem i odbijaniem fal akustycznych. Jest definiowana przez 
wynikający z niej współczynnik G. który nie ma wiele wspólnego z ze współczynnikiem "z". 
Obliczenia izofon są  zatem wadliwe i nie odpowiadają  rzeczywistości. 

Upewnia nas o myleniu pojęć  przez Autorów Raportu sentencja na stronie 62: 

"Szorstkość  terenu zgodnie z tab. nr  14 występuje dla lodu, czy betonu. Zgodnie 
z wytycznymi konieczność  obliczenia hałasu dla z = 0,0 powinna obowiązywać  tylko dla 
okresu zimowego. W związku z powyższym w okresie zimowym, kiedy to temperatury spa-
dają  poniżej -8°C, można zaproponować  ograniczenie pracy elektrowni wiatrowych. 
W celu spełnienia założeń  studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego konieczne byłoby całkowite wyłączenie w tym okresie jednej elektrowni wiatrowej 
EW1." 

Ignorancja Autorów dotyka także innych praw fizyki. Pod ciśnieniem normalnym woda za-
marza w temperaturzePrC a nie -8°C: Poniżej zera grunt jest zamarznięty po pewnym czasie i 
G musi być  przyjmowane jako O. 

Pisał  Pan w liście dalej tak: 



"Zastanawia mnie jeszcze moc akustyczna jednej z turbin, która na stronie 60 w tab. nr  18 

została zmniejszona ze 104,5 dB do 101,5 dB, żeby zmieścić  się  w normach przy uwzględnie-

niu zapisów ze studium UG. Czy można sobie dobrowolnie zmieniać  moc akustyczną?" 

Pomysł  zmniejszania mocy akustycznych turbin jest prymitywnym i oszukańczym wybiegiem 
twórców raportów. Z technicznego punktu widzenia jest to oczywiście możliwe poprzez 

zmianę  kąta ustawienia łopat, stopnia wyhamowania rotora czy wręcz zatrzymania turbiny 

mimo wiejącego wiatru. 

Manipulacja „optymalizowaniem" mocy akustycznej turbin 
Trzeba z całą  mocą  powiedzieć, że tzw. "optymalizowanie mocy akustycznej turbin" jest za-
biegiem wyłącznie propagandowym, aby nie powiedzieć  - zwykłym oszustwem w stosunku 

do mieszkańców terenów zanieczyszczonych hałasem, a także w stosunku do urzędników 
RDOS, aby nakłonić  ich do uzgadniania inwestycji, które uzgodnione nie powinny być. Nie 
ma bowiem w Polsce możliwości urzędowej kontroli takiego "optymalizowania", a sam 
proces chyba nigdzie nie został  wdrożony (poza papierowymi deklaracjami). Obniżenie mocy 

akustycznej oznacza bowiem obniżanie mocy elektrycznej turbiny, a to nie opłaca się  operato-

rowi turbin i dlatego NIE wdraża się  tej metody. Podsumowując - jeśli moc akustyczna 
wskazuje na przekraczanie poziomu dźwięku w nocy - to taka inwestycja w państwie 
prawa nie powinna być  uzgodniona! 

Oznacza to naciąganie wyników obliczeń  do potrzeb inwestora! 
Powyższy zabieg wyłączania turbin lub ograniczania ich mocy akustycznych (oczywiście 

wyłącznie na papierze!), powinien spowodować  odrzucenie tego raportu w całości, gdyż  pla-
nowana inwestycja powoduje przekraczanie dopuszcznInych poziomów hałasu. 

Klasy szorstkości terenu skopiowano z opracowania AGH (plagiat! - bez podaniaźródła) 

(strona 55 i dalej) 

Oto link do źródła: 

http://www.googje,p1/url?sa--t&rct=j&cracesre---secfrm=1&source--web&cd=38Tencl=ria&uac 

t=88sqi=2&ved=OCCwOFTACahUKEwiMzNqah HGAhVFMnIKHX0mD9z&ur1=htto%3A 

%2F%2Fhome.aeh.edu.pl%2F—ostrowsk%2Ftelcsty%2Fszorstkosc.docezei=hM0wVYz6BsX 

APOzLzADO8cusg=AFQjCNHA28plteN5eGcTIHNefMWt ubDcMitbvm=bv.984762674.bG  

Cytat: "Klasy szorstkości 

Klasa szorst- 
kości 

Szorstkość  n 
długość  [m] 

Rodzaj terenu 

0 0,0002 Powierzchnia wody 
0,5 0,0024 Całkowicie otwarty teren (lotnisko, łąka) 



1 0,03 Otwarte pola uprawne z niskimi pojedyn-
czymi zabudowaniami, tylko lekko pofa-
lowany teren 

1,5 0,055 Otwarte pola uprawne z pojedynczymi 
niskimi zabudowaniami i 8 metrowymi 
Żywopłotami oddalonymi o 500m 

2 0,1 Otwarte pola uprawne z pojedynczymi 
niskimi zabudowaniami i 8 metrowymi 
żywopłotami oddalonymi o 500m 

2,5 0,2 Tereny uprawne z licznymi zabudowania-
mi lub 8 metrowe żywopłoty oddalone o 
ok. 250m 

3 0,4 Wioski, małe miasteczka, tereny uprawne 
z licznymi żywopłotami, las lub teren po-
fałdowany 

3,5 0,8 Duże miasta z wysokimi budynkami 
4 1,6 Bardzo duże miasta z drapaczami chmur. 

Zależność  prędkości wiatru od wysokości określa funkcja dana wzorem (8.16). 

/nh
l  
n v,. =y. 	 (8.16) 

V h  
ln 

n 

Gdzie przyjęto oznaczenia: 

vh  - prędkość  wiatru na wysokości h [m/s]. 

vo  - prędkość  wiatru na wysokości ho [m/s]. 

ho  - wysokość  usytuowania nadajnika prędkości wiatru [m]. 

h- wysokość  dla której obliczana jest prędkość  wiatru [m]. 

n - szorstkość. 

Szorstkość  n jest definiowana jako wysokość  nad poziomem ziemi, na której prędkość  wiatru 
jest zredukowana do wartości Om/s na skutek oddziaływania podłoża na mchy powietrza. 
Oczywistym jest, że dla warunków panujących w centrum Krakowa, na wysokości niewiele 
przewyższającej wysokość  budynków, powyższy wzór nie ma żadnego praktycznego zasto-
sowania." 

Inne źródło: 
http://www.polishwindenergy.com/index.php/Icompendium-wiedzv-o-energetvce-
wiatrowej/64-klasy-szorstkoci   

Nie podano przy tym definicji. Wszystkie te rozważania wykazują, że autorzy nie rozumieją  
tej problematyki. Nie odróżniają  klasy szorstkości i jej wpływu na prędkość  wiatru od szorst-
kości gruntu wpływającej na pochłanianie i odbijanie fal akustycznych - definiowanych w 
obliczeniach współczynnikiem G. Szorstkość  gruntu i wartość  G wynika z porowatości gnm- 



tu, a nie z pokrycia "8 m żywopłotami" (nawiasem mówiąc czy widział  ktoś  8 m wysokości 

żywopłot?). 

W załączeniu wysyłam publikację  Wspólczynnik gruntu w ocenie hałasu turbin wiatro-
wych Jacka Biemaciciego, 

httn://www.reo.pliwspolczynnik-gruntu-w-ocenie-halasu-turbin-wiatrowych  

w której opisano zagadnienie dość  szczegółowo. Wnioski są  tam dyskusyjne i dlatego załą-
czam tu swój komentarz. 

Przyjęcie 0>0oznacza, że Autorzy raportu kwestionują  występowanie w Polsce zimy 
i zmrożenia gruntu po jesiennych opadach. Zmrożona ziemia charakteryzuje się  współczynni-
kiem G bliskim 0, a w zimie nie ma bujnej roślinności typowej dla łąk i pól w lecie. Fakt, że 
nagminnie popełniane są  te same błędy, nie tylko w Polsce - nie jest dowodem na poprawność  
obliczeń  metodą  ISO 9613-2 i żadne zaklęcia oraz przykłady tego nie zmieniają. Lobby wia-
trakowe dziab na całym świecie i wymusza nieprawidłowe działania, a nagminność  tego pro-
cederu nie oznacza zgodności z prawem (patrz raport NIK Nr ewid. 
131/2014/P/13/189/LWR). 

Ograniczenie stosowalności metodyki normy ISO 9613-2 w Takresie pochłaniania przez grunt 
są  uwzględnione m.in. w ograniczeniu wysokości położenia źródła do „blisko powierzchni 
ziemi" (niestety, bez precyzowania tego pojęcia, dalej w normie są  analizy dokładności meto-
dy, które obejmują  wysokość  źródła do 30 m) - wiąże się  to z faktem, że norma uwzględnia 
rozprzestrzenianie się  hałasu zawsze „z wiatrem", a wtedy linie propagacji energii alcustycz-
nej zaginają  się  ku dołowi (podstawowe wiadomości z akustyki dla propagacji hałasu 
w sytuacji występowania gradientu prędkości wiatru względem wysokości) i tym samym 
dla źródeł  położonych znacznie wyżej nad powierzchnią  ziemi (a tak jest dla turbin wiatro-
wych!) na drodze propagacji hałasu od źródła (środek w miejscu gondoli wiatraka) do punktu 
obserwacji (na wysokości 1,5 m lub 4 m) nie zachodzą  zjawiska związane z pochłanianiem 
przez grunt! 
- obliczenia wykonane dla poziomów A mocy akustycznej; 
Przy wykonywaniu obliczeń  posłużono się  mocami akustycznymi wiatraków wyrażonych 
jako poziomy A - w tym przypadku zgodnie z normą  ISO 9613-2 obliczenia są  wykonywane 
dla częstotliwości 500 Hz, dla której pochłanianie w powietrzu dla temperatury powietrza 5°C 
i wilgotności 80% wynosi 1,63 dB/km, podczas gdy widmo emisji hałasu turbiny wiatrowej • 
jest niskoczęstotliwościowe i dla częstotliwości poniżej 63 Hz to tłumienie jest pomijalne - 
wynosi mniej niż  0,1 dB/lcm. Tym samym niskie częstotliwości nie są  pochłaniane 
i pomimo końcowej oceny hałasu w punktach obserwacji jako poziomów dźwięku A 
(z korekcją  częstotliwościową), to obliczenia wykonane dla poziomu A są  zawsze zaniżone 
względem obliczeń  wykonanych dla widma hałasu w pasmach tercjowych lub oktawowych. 

Mapy 

Cytat z raportu: "Odległości zostały wyznaczone w programie WindPro i mogą  się  różnic nie-
co od wartości wyznaczanych w serwisie www.geoportalgov.pl." (strona 53) 



Ani program WindPro ani portal www.geoportal.gov.pl  nie mogą  być  podstawą  do wyma-
czania odległości. Odległości pomiędzy punktami w terenie wyznaczać  może wyłącznie 
uprawniony geodeta i z tych pomiarów sporządza on mapkę  potwierdzając podane na niej 
wartości swoim nazwiskiem i numerem uprawnień. 

Infradźwięki  
Autorzy potraktowali problematykę  uciążliwości powodowanej przez infradźwięki 
z tendencyjną  niefrasobliwością. W raporcie zamieszczono takie oto zdania (str.75): 

"Obecnie jest dostępnych niewiele badań  emitowanych infradźwięków przez elektrownie wia-
trowe. Naukowcy raz wykluczają  ich wpływ na zdrowie człowieka innym razem potwierdzają  
negatywne oddziaływanie. Wśród dostępnych badań  nad infradźwiękami na uwagę  zasługuje 
praca dr inż. Ryszard Ingielewicz i dr inż. Adam Zagubień  z Politechniki Koszalińskiej. Na-
ukowcy wykonali badania infradźwięków elektrowni wiatrowej Vestas V80-2MW. 
W wyniku przeprowadzonych badań  nie stwierdzono aby poziom emitowanych infradźwięków 
pracującej elektrowni wiatrowej miał  negatywny wpływ na zdrowie człowieka." 

Teza zawarta w ostatnim zdaniu iest całkowicie nieprawdziwa. Współczesne, bardzo liczne 
badania i doniesienia w renomowanych czasopismach zagranicznych i na konferencjach mię-
dzynarodowych wskazują  na znaczną  szkodliwość  hałasu infradźwiękowego emitowanego 
przez turbiny wiatrowe - dla osób zawodowo zajmujących sie opiniowaniem raportów są  one 
znane. 
Warto też  Autorom raportu zwrócić  uwagę, że żadne pomiary hałasu nie potwierdzają  ani 
nie wylduczają  tezy o szkodliwości zanieczyszczeń  (hałasem). Mogą  to sprawić  tylko bada-
nia epidemiologiczne prowadzone przez lekarzy. Zagrożeniem nie jest bowiem poziom 
dźwięku tylko jego skutki fizjologiczne u ludzi i zwierząt. 
Autorzy raportu ponownie powołują  się  na publikacje Panów Igielevvicza i Zagubienia chyba 
tylko dlatego, że zawarte w nich nieprawdziwe sformułowania są  bardzo wygodne dla inwe-
storów. Być  może powodem jest także zupełna nieznajomość  literatury naukowej na ten te-
mat. Wymienieni z nazwisk dwaj cytowani Autorzy, którzy są  ściśle związani z lobby wiatra-
kowym i sami działają  na tym polu, napisali te publikacje przygotowując grunt "naukowy" 
pod własne poczynania biznesowe (współce EKO SOLAR Sp. z o .o ICRS: 0000470391). 

Badania bezstronne, np. wg Federalnego Instytutu Geofizyki i Zasobów Naturalnych 
w Hanowerze wskazują, że w odległości do 100 m od elektrowni wiatrowej poziom hałasu 
infradźwiękowego waha się  od około 110 dB dla 1 turbiny do 125 dB dla 12 turbin. 
W odległości około 500 m od siłowni poziom infradźwięków wynosi ok. 85 dB dla 1 turbiny 
i 98 dB dla 12 turbin. Trudno to nazwać  poziomem typowym dla tła akustycznego, 
a raczej bardziej można opisać  dopuszczalnym poziomem infradźwięków na stanowisku pra-
cy - wartość  85 dB przy korekcji częstotliwościowej G (przy ekspozycji do 8 godzin na dobę) 
jest granicznym poziomem dopuszczalnym podczas wykonywaniu pracy wymagającej sku-
pienia oraz dla kobiet w ciąży. 
Konieczne jest tu przypomnienie, ze przeznaczeniem terenu mieszkań  jest wypoczynek, 
a w miejscach pracy narażonych na hałas stosuje się  aktywne ochronniki duchu. Trudno wy-
poczywać  i spać  w takich ochronnikach. Trudno tez zakazać  ludziom mieć  dzieci w obszarach 
o tak wysokich poziomach infradźwięków. Hałas niskoczęstotliwościowy przenika z bardzo 
małym tłumieniem do wnętrza budynków, powodując m.in. zjawiska rezonansowe wewnątrz, 
i tym samym zasadniczo różni się  od hałasu w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. 

• 



dr inż. Witold Jaszczuk 
członek Zarządu Głównego Ligi Walki z Hałasem 
ekspert podkomisji sejmowych 
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5111 NIL - M.Kinluk 
00-761 Warszawa, ul.Belwederska 3 m 6 

tel. 502 216620, mirpluk@ntImk.com  
www.ntImk.com  

Opinia 
nt obliczeń  wykonanych programem DECIBEL przez firmę  ENVO (Luboń) 
dla projektowanych turbin wiatrowych w m.Przylogi gm.Smyków 

Opinię  przygotowano na zlecenie p.Domika Lachowskiego na podstawie przesianej 
dokumentacji ENVO (pisownia tytułów oryginalna): 

„Raport oddziaływani na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
elektrowni wiatrowych w miejscowości Przy/agi, gm.SmykóW' (mgr inć.Tadeusz Nowicki, 
wrzesień  2014); 
„Aneks nr I do Raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie elektrowni wiatrowych w miejscowości Przy/agi, gm.SmykóW (mgr 
ind.Tadeusz Nowicki, listopad 2014); 
załączniki z danymi i wynikami programu DECIBEL (licencja ENVO) - obliczenia: 
- z 2014-12-02 g.21:30 (wysokość  h=99m, LwA=106,0 dB, G=0,8, pr. wiatru y=8-10ru/s) 
- z 2014-12-02 g.22:02 (wysokość  h=99m, LwA=105,4 dB, G=0,8, pr. wiatru v=7m/s) 
wraz z mapami izolinii; 
(nie przekazano załączników dla wysokości h=149m) 

Jedynym kryterium akustycznym, które budzi wątpliwości jest przyjęcie współczynnika G=0,8 
(=grunt prawie całkowicie pochłaniający) - uzasadnienie ww. „Aneksie..." na podstawie 
„szorstkości" przyjmowanych dla potrzeb obliczeń  rozprzestrzeniania się  zanieczyszczeń  
w powietrzu jest totalnym nieporozumieniem! (nota bene: tak wyliczając „szorstkości" 
możnaby otrzymać  dla terenu tylko leśnego wartość  ,,3", a taki współczynnik G w ogóle 
nie występuje w normie PN-ISO 9613-2 na którą  autor opracowania się  powołuje!!!). 
Zgodnie z zasadami ochrony środowiska przed hałasem i określania „sytuacji 
najniekorzystniejszej" 	(przesłanka 	na podstawie 	rozporządzenia 	o poziomach 
dopuszczalnych przyjmowanych dla najniekorzystniejszych ciągłych odcinków czasowych 
każdej pory doby) - powinno się  przyjmować  współczynnik G=0 - taka też  jest obecnie 
praktyka RDOŚ. 

W celu weryfikacji zasięgów hałasu dla sytuacji najniekorzystniejszej wykonano obliczenia 
dla 2 wariantów wysokości, 4. h=99m i h=149m oraz poziomou mocy akustycznej 
LwA=106,0 dB - dane i wyniki wraz z rysunkami w załączeniu. 

kpwaga: stosowane programy obliczeniowe nie uwzględniają  szczególnej uciążliwości 
akustrycznej związanej z tonalnością  lub impulsowością  hałasu od turbin wiatrowych, które 
to cechy charakterystyczne powodują  zwiększoną  uciążliwość  dla ludzi - zgodnie z wiedzą  
na dzień  dzisiejszy, hałas od elektrowni wiatrowych powinien być  obciążony dodatkową  
„karą" wyrażoną  przez dodanie od 3 do 5dB (albo do wartości poziomu mocy akustycznej, 
albo do uzyskanego wyniku) - przy ocenie hałasu wg kategorii „pozostałe źródła hałasu" wg 
rozporządzenia Ministra Środowiska o poziomach dopuszczalnych. 
Przedstawione w załączeniu wyniki obliczeń  nie uwzględniają  takiej „kary" i powinny być  
interpretowane z zaostrzeniem oceny o 5 dB (czyli izolinia o poziomie AO dB" daje odczucie 

ruciążkwości.45 dB). 

Opracował: mgr Mikołaj Kirpluk 
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Hałas Przemysłowy Zewnętrzny  

Opis projektu: 

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: listopad'2007 
Licencja Zakładu Akustyki ITR: HPZ-0126 NTL-M.Kirpluk 

turbiny wiatrowe 3s4 
m.Przyłogi gm.Smyków 
praca całodobowa - sytuacja najniekorzystniejsza - h=149m 

Specyfikacja elementów: 

Lp. Nr el. Symbol Opis: 
Źródła wszechlderunkowe 

1 1 EW1 turbina wiatrowa 

2 2 EVV2 turbina wiatrowa 

3 3 EW3 turbina wiatrowa 
Punkty obserwacji 

4 1 P1 Ider.Adamów 

5 2 P2 Trawniki 

6 3 P3 Przybogi 

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny  

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: listopad'2007 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0126 NTL-M.Kirpluk 

Opis projektu: turbiny wiatrowe 3szt 
m.Przyłogi gm.Smyków 
praca całodobowa - sytuacja najniekorzystniejsza - h=149m 

Temperatura powietrza= 10°C 	 Wilgotność  względna RH = 70% 

DŁ  A WSZECHKIERUNKOWE liczba = 
Lp Symbol x[rnj bdm] z[m] LwA[dEl] Ko  

1 EW1 1458,0 1149,0 149,0 106,0 3 

2 EW2 1109,0 785,0 149,0 106,0 3 

3 EVV3 634,0 951,0 149,0 106,0 3 

PUNKTY OBSERWACJI bczba=3 
Lp Symbol x[m] bdrn1 zim] Loa[dB] 

1 P1 142,0 961,0 4,0 0,0 

2 P2 1129,0 224,0 4,0 0,0 

3 P3 1213,0 1885,0 4,0 0,0 

A PUNKTÓW OBSERWACJI 

X[m] )(nam] Y„,,,,[m] Zmam] dxi m] dy[m] zt m] LtkardB] 

0,0 1700,0 0,0 2100,0 25,0 25,0 4,0 0,00 

2 z 6 



1000 

600 

600 - 

1200 

240 	 400 	 100 	 1200 
o 

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny 

Program HPZ ' 2001 Windows: Wersja: listopad'2007 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0126 NTL-M.Kirpluk 

Opis projektu: turbiny wiatrowe 3szt 
m.Przyłogi gm.Smyków 
praca całodobowa -sytuacja najniekorzystniejsza - h=149m 

Temperatura powietrza = 10°C 	 VVilgotność  względna RH = 70% 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

1 P1 142,0 961,0 4,0 44,0 

2 P2 1129,0 224,0 4,0 43,8 

3 P3 1213,0 1885,0 4,0 41,3 

Poziomy dźwięku A 
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Opis projektu: 

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny  

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: listopad'2007 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0126 NTL-M.Kirpluk 

turbiny wiatrowe 3szt 
m.Przylogi gm.Smyków 
praca całodobowa - sytuacja najniekorzystniejsza - h=99m 

Specyfikacja elementów: 

  

  

   

    

Lp. Nr el. Symbol Opis: 
Źródła wszechkierunkowe 

1 1 EW1 turbina wiatrowa 

2 2 EVV2 turbina wiatrowa 

3 3 EW3 turbina wiatrowa 
Punkty obserwacji 

4 1 P1 kier.Adamów 

5 2 P2 Trawniki 

6 3 P3 Przylogi 

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny 

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: listopad'2007 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0126 NTL-M.Kirpluk 

Opis projektu: turbiny wiatrowe 3szt 
m.Przyłogi gm.Smyków 
praca całodobowa - sytuacja najniekorzystniejsza - h=99m 

Temperatura powietrzs= 10°C 	 Wilgotność  względna RH = 70% 

RODŁA WSZECHKIERUNKOWE liczba = 3 
Lp Symbol x[m] Y[rrIl z[m] LwA[dEl] Ka 

1 EW1 1458,0 1149,0 99,0 106,0 3 

2 EW2 1109,0 785,0 99,0 106,0 3 

3 EVV3 634,0 951,0 99,0 106,0 3 

PUNKTY OBSERWACJI liczba=3 
Lp Symbol x[m] YIrni z[mj 14.4dB] 

1 P1 142,0 961,0 4,0 0,0 

2 P2 1129,0 224,0 4,0 0,0 

3 P3 1213,0 1885,0 4,0 0,0 

IATKA PUNKTÓW OBSERWACJI 

Znal XmEolml Yrnin[m] Ymaml dł4n11 dY[m] zinil LujdB] 

0,0 1700,0 0,0 2100,0 25,0 25,0 4,0 0,00 
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Hałas Przemysłowy Zewnetrzny 

Program HPZ ' 2001 Windows: Wersja: listopad2007 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0126 NTL-M.Kirpluk 

Opis projektu: turbiny wiatrowe 3szt 
m.Przylogi gm.Smyków 
praca całodobowa -sytuacja najniekorzystniejsza - h=99m 

Temperatura powietrza = 10°C 	' 	 Wilgotność  względna RH = 70% 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

1 P1 142,0 961,0 4,0 44,2 

2 P2 1129,0 224,0 4,0 43,9 

3 P3 1213,0 1885,0 4,0 41,3 

1400 

Poziomy dźwięku A 

1200 — 

800 

600 

210 	 400 	 1900 	1200 140* 

_L. 

11118111  
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Uwaga 
1. Obliczenia zostały wykonane zgodnie z Instrukcją  ITB nr 338 programem HPZ'2001, 

przy wykorzystaniu poprawki K0=3 dB. 

Komentarz: 
W obliczeniach jest wykorzystywana poprawka Ko, określająca „wpływ miejsca usytuowania źródła 

dźwięku - i zgodnie z instrukcją  ITB 338 - dla źródeł  usytuowanych swobodnie w przestrzeni 
wynosi ona „O" (zero), podczas gdy dla Źródeł  usytuowanych „blisko" powierzchni np. gruntu 
poprawka Ko wynosi +3 dB i określenie „blisko" zostało zdefiniowane w instrukcji ITB jako 
odległość  mniejsza niż  1,5 m... W tym miejscu jest poważny błąd w instrukcji ITB, rzutujący 

na jakość  modelowania w wielu przypadkach, zwłaszcza gdy dotyczy to analiz emisji hałasu 

dla większych odległości! Otóż  fizyczne znaczenie poprawki Ko (zapisane zresztą  w formie wzoru 
w Instrukcji ITB nr 338) odnosi się  faktycznie nie do sposobu usytuowania źródła względem 

płaszczyzn (to tylko pośrednio!), ale do kąta bryłowego (przestrzennego) w jaki jest 
promieniowana energia akustyczna emitowana przez źródło hałasu! Instrukcja ITB została 
opracowana dla obliczeń  emisji hałasu przemysłowego - w domyśle - dla typowych 
przemysłowych źródeł  hałasu, położonych przy obiektach kubaturowych zakładów przemysłowych 

- i takie podejście (tj. umowna odległość  1,5 m) sprawdza się  w większości przypadków. Ale 
de facto chodzi tu o rozprzestrzenienie się  energii w danym kącie bryłowym, co inaczej oznacza, 
że uwzględnia się  pełne odbicie fali akustycznej od podłoża (sytuacja najniekorzystniejsza - 
podłoże odbijające) - i błąd tej instrukcji, występujący przy obliczeniach dla większych odległości, 
polega na tym, że wspomniane odbicie od podoba jest uwzględniane wyłącznie w strefie źródła 

hałasu, natomiast jest pomijany ten efekt w strefie propagacji oraz w strefie przy punkcie 
obserwacji (obliczeń  / pomiaru). I chociaż  program komputerowy HPZ'2001 „uwzględnia odbicia", 
to faktycznie uwzględnia tylko jedno odbicie od ścian pionowych, natomiast nie uwzględnia 
odbicia dźwięku od podłoża na drodze propagacji! A takie odbicie występuje w rejonie punkty 
obserwacji (w zależności, oczywiście, od rodzaju podłoża, ale dla sytuacji najniekorzystniejszej 
powinniśmy przyjmować, że jest to podłoże odbijające, np. zrnarznięty grunt) i dla źródeł  
położonych wysoko (wiatraki) odbicie występuje przy punkcie obserwacji, a oznacza to 
podwojenie fali akustycznej, czyli +3 dB, co przy prawidłowym modelowaniu uwzględnia -się  
przez przyjęcie do obliczeń  poprawki I<0=3 dB. 

Sytuację  akustyczna - w przekroju pionowym - obrazuje poniższy rysunek (zachowane proporcje 
pionowa i pozioma dla zasięgów rzędu 400-500 m !!!): 

O 100m 200m 300m 400m 500m 

strefa odbicia 
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RYSUNEK 1 

skala 1 10 000 

Y[m] 
200 

Turbiny wiatrowe 3szt.: h=149m LwA=106,0dB 
m.Przyłogi gm.Smyków 

praca całodobowa - sytuacja najniekorzystniejsza 
Poziomy dla wysokości h = 4,0 m 

Przylogi 

OdB 

40dB 3 

40dB 
i   

..1\ 11\1:t 	\\ 	\\1 

	

W?ł1V 114 i\ 	\ 111\1 \ 
.g,.\,t\.,k  

	

1-k4W-  r 	t 	,r44  
\ \% 

% \I \ 
y\kk %i  1 
11\5 `mTił  

\\ i 	\\Ni  \ 

y0-z- ,p„kYĄĄti 

j. " 

- 

I 	4-- 

40d 

200 	 400 	 600 	 800 	1000 1200 	1400 

rys. Wf NTL- MiKirplu_ 



40dB 
O 	 

200 
	

400 
	

800 	1000 	1200 
	

1400 

agi 

\ 	\:,..,.,,,,,x \.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
n \  

' 	\3\\1 M \ \\ O .1  \ 11\ \ 	 \ 

	

\%\k4%;\ t'\\\\ \ 	
t \\\ 

\y 
\4\1.\frfh 1L1 tt 	„) 1 •.tt i 

ikti 	t-t-1- sstk-4  ' 

V•V% 0\ %11, 	1 \t 
t \\ \ 

tt1 
Itt 

t ti l 
1 

45dB 
, 	\ 	\ 	\ 

\ 	 \•\•\'I  
oxk 	\ 4v,1 1r.\' 

1 

."-- 7r / 
'.7:7•1"  ' a, 

RYSUNEK 2 

skala 1 

Turbiny wiatrowe 3szt.: h=99m LwA=106,0dB 
m.Przyłogi gm.Smyków 

praca całodobowa - sytuacja najniekorzystniejsza 
10 000 	 Poziomy dla wysokości h = 4,0 m 

rys. fili NIL- MiKirpluk 
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kcir,,W Ni. b 

Strona ł  z 7 

Stan na dzień  29.01.2016 godz. 03:08:28 

Numer KRS: 0000470391 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu 

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 17.072013 

Ostatni wpis Numer wpisu , 1 17.072013 

Sygnatura akt GDNIII NS-REJ.KRS/14762/13/736 

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY GDAŃSK-PóŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ  GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

Dział  1 

Rubryką  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  1.0znaczenłe formy prawnej 	 T.: 

2.Numer REGON/N1P 

3.FIrMar  pod którą  społka działa EKG SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

4.Dane o wcześniejszej rejestracji 

5.Czy przeds,ebiorca prowadzi działalność,  

gospodarczą  z innymi podmiatam, na 	- 

podstawie umowy spółki cywilnej? 

NIE 

6.Czy podmiot posłada status organ:2aq 
pożytku publionego2 

NIE 

, 

 

kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat SŁUPSKI, gmina SŁUPSK, miejsc." SŁUPSK 1..Siedzba 

 

 

ul. FILMOWĄ  nr 5, lok. 2, miejsc. SŁUPSK, kod 76-200, poczta SŁUPSK, kraj POLSKA 2.Adres 

 

  

 

3.Adres poczty elektronicznej 

4.Adres strony internetowej 

 

 

  

Rubryka 3 - Oddziały 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Informacje o umowie 



10-06-2013 R. 

KANCELARIA NOTARIALNA EDYTA DZIERŻYŃSKA - ZIELONKA, SŁUPSK, REPERTORIUM "A" NR 

2225/2013   

S  Rubryka 6 - Sposób powstania s : 

Brak wpisów 

ła utworzon 	 NIEOZNACZONY 

flaczenie pisMa innego niż  Mon;  i 

i Gospodarczy, przeznaczonego 

n spółki 

spólnik może mieć: 	 WIĘKSZA LICZBĘ  UDZIAŁÓW 

statut przyznaje uprawnienia 

e określonym akcjonariuszom lub 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub 

jąbru spółki nie wynikających z akcji 

zy obligatoriusze mają  prawo do 

&ów w zysku? 

Identyfikator wydruku: RP/470391/1/20160129030828 
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i 

- Danę. 	polników 	i 

WOJCIECHOWSKA Nazwisko i Nazv,a !ub irmd 

2 Imiona ANETA MARZENA 

3.Numer PESELIREGON 78040701669 

1 ±LNumer KRS 

5.Posiadane przez wspólni 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ  

6.Czy wspólnik posiada całość  

Md 	- 	'vX 	Btółk1•.?-,:,.. 	....,,, ,,:. . 	. 

NIE 

2. 	lona 

STARKOWSKI 

ZD7rq/ AW ANDRZEJ 

3.Numer PESEL/REGON 	- 51092003737 

4.Numer KRS .„ 

„ 5,Posadzi)e przez v,.seolnikzz ucz 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ  

6.Czy wspólnik posiada całość  
zr 	/ spól:e7  

NIE 

o / Nazwa lub firma ZAGUBIEŃ  

i 2.1rniona — ADAM TOMASZ 

'3.Nunrr Pi- KL/ REGON 69011702954 

,4.Numer KRS 

;S .Posiadane przez wspólnika udzia 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ  

!6.Czy wspólnik posada całość  
Wiikai4vi spółki? 

NIE 



Vysokość  kapitału zakładoweg.g. 

1;NazWiSko (N 

2.Irnona 

3:Numer PESEL/RE 

4.Nurner KRS 

5.Posiadane przez wspólnika u 

6.Czy wspólnik 

udziałów spał  

1.Nazydsko / 

2.1rntena' 

3.Numer nESEVREGON 

4.Numer KRS 

5.Posiadane przez wspólnika dz: 	20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ  

ó.Czy wspólnik posiada CałO 	 NIE 

udziałow spótk[? 

INGIELEWICZ 

RYSZARD 

46102101212 

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNO WARTOŚCI 1000,00 ZŁ  

NIE 

WŁODARCZYK 

MARIAN MIECZYSŁAW 

46020603654 

s 

ZARZĄD 3..Nazwa organu uprawnianego do 

reprezentowania podmiotu 

Rab 

DO SKŁADANIA OŚWIADCZ_Fil I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY 

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 
2.5posób reprezentacji podmiotu 

1-Nazwisko I Nazwa lun Firma 

2.1rnioia 

3.Numer PESELJREGON 

4.Numer KRS 

identyfikator wydruku: RP/470391/1/20160129030828 
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Brak wpisów 

Brak wpisów 

Brak wpisów 

Dział  2 
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Dział  3 

PREZES ZARZĄDU 

6.Cry osoba wchodząca w *Jad 	NIE 

zarządu zostata zowieszona w 

,czynOOściach? - 
, 
7.0aba do Jakiej została zawleszo 

Brak wpisów 

I.Przedmiot przewazającet dzIałainośc 

przedsiębiorcy 

35, I„ WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNĄ  

35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYC7_NO W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŹRÓDEŁ  

NIEKONWENCJONALNYCH I ODNAWIALNYCH  

Z.Przedmiot pozostałej dzałalnę,ki 

edsiehiorcy 

35, 13, Z. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 

, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ  POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYN1ERII LĄD OWO 

WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

1„ ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

43,2, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I 

POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 

43, 3„ WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 

46, 6„ SPRZEDAŻ  HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ  I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA  

46,7, POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ  HURTOWA 

46, 0, , SPRZEDAŻ  HURTOWA NIEWYSPFru0 nOWANA 

49,41, Z. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 

52, 1„ MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 

64,9,, POZOSTAŁA FINANSOWA D7IMAI  NOŚĆ  USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ  I 

FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 

68„ , DZIAŁALNOŚĆ  ZWIĄZANA Z OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 
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70, 2„ DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 

79, 9„ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA W ZAKRESIE RF7PRWAC3I I DZIAŁALNOŚCI Z 

NIĄ  ZWIĄZANE 

Brak wpisów 

Brak wpisów   

=~111111111111Mrs!lalititriv!j c"=jiplo— -LI P1113 L.1~ 

Brak wpisów 

enar:  
Brak wpisów 

Dział  4 

RObryka 	Zaleg 

Brak wpisów 

_ . 
Rubryka 2 -e Wirzytelno 

   

Brak wpisów 

 

     

     

rubryka 3 '- efft(rof*iac;.<; zabezpieczeniu r-"njaticu dłużnika w postępowaniu w 	ogłos  
'Oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnilca e 

zaspokojenię  kosztOyv postępowania 

 

Brak wpisów 

i, iubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie 'uzyslcasię,  .1  
, sumy  vvyższej  og,koszt,ów egzekucyjnych 	

. 	, , 	, 

Brak wpisów 



Rubryka 2 -Informacje  p rozwiązaniu lub unieważnieniu sr4h..  
Brak wpisów 

Rubryka 3  - Nie  dotyczy  

, 
RUerykaiiit  i.tiforrriaeja 6połączeniu, wizg 

Brak wpisów 

Rub ka 6  Informacja o postępowaniu układowym 

Brak wpisów 

Brak wpisów 

Brak wpisów 
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Dział  5 

:W*fY!Są  LKUcątr 
Brak wpisów 

Dział  6 

Brak wpisów 

łeeelle bryka 7 Informacja o postępowaniu  naprawczym11  

Brak wpisów 

; ryle 8 Informacja  o zawieszeniu  działalnosci gospodarczej iii  

Brak wpisów 



• 
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data sporządzenia wydruku 29.01.2016 

adres strony internetowej, na której są  dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.goy.pi  
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