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Uzupełnienie stanowi odpowiedź na wezwanie Wójta Gminy Korzenna z dnia 20 lipca 2022 r. 

znak: RiOŚ.6220.3.2021 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Sączu z dnia 19 lipca 2022 r. znak NNZ.90831.163.2021.BP.  

1. Tereny mieszkaniowe W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

w tabeli nr 2 (str. 20-21) podano odległości terenów chronionych akustycznie względem 

terenu inwestycji. Tereny te przedstawiono również na rysunkach nr 4-6 (str. 22-24).  

Zgodnie z ww. tabelą najbliżej terenu inwestycji zlokalizowane są: 

- teren zabudowy zagrodowej zlokalizowany na działce nr 126/1 obr. Łyczana; 

ww. teren zlokalizowany jest w odległości ok. 115 m od granicy terenu inwestycji 

w kierunku zachodnim; 

- teren zabudowy zagrodowej zlokalizowany na działce nr 229 obr. Łyczana – teren ten 

objęty jest Uchwałą Nr XXXI/190/2006 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 marca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Korzenna pod nazwą „plan 11-Łyczana/Janczowa” (zwana dalej: MPZP 1). Zgodnie 

z MPZP 1 omawiany obszar zabudowy zlokalizowany jest na terenach oznaczonych 

symbolem: 1R – tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy; ww. teren 

zlokalizowany jest w odległości ok. 8 m od granicy terenu inwestycji w kierunku 

zachodnim; 

- teren zabudowy zagrodowej zlokalizowany na działce nr 851 obr. Korzenna; ww. teren 

zlokalizowany jest w odległości ok. 37 m od granicy terenu inwestycji w kierunku 

południowym; 

- teren zabudowy zagrodowej zlokalizowany na działce nr 91 obr. Korzenna; ww. teren 

zlokalizowany jest w odległości ok. 38 m od granicy terenu inwestycji w kierunku 

południowo-wschodnim; 

- teren zabudowy zagrodowej zlokalizowany na działce nr 88 obr. Korzenna; ww. teren 

zlokalizowany jest w odległości ok. 200 m od granicy terenu inwestycji w kierunku 

wschodnim; 

- teren zabudowy zagrodowej zlokalizowany na działce nr 55 obr. Korzenna; ww. teren 

zlokalizowany jest w odległości ok. 210 m od granicy terenu inwestycji w kierunku 

północnym. 
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Budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie inwestycji są: 

- budynek mieszkalny w obrębie zabudowy zagrodowej położony na działce 

o nr ewid. 126/1 obr. Łyczana, w odległości ok. 135 m od terenu inwestycji w kierunku 

zachodnim; 

- budynek mieszkalny w obrębie zabudowy zagrodowej położony na działce 

o nr ewid. 229 obr. Łyczana, w odległości ok. 28 m od terenu inwestycji w kierunku 

zachodnim; 

- budynek mieszkalny w obrębie zabudowy zagrodowej położony na działce 

o nr ewid. 851 obr. Korzenna, w odległości ok. 56 m od terenu inwestycji w kierunku 

południowym; 

- budynek mieszkalny w obrębie zabudowy zagrodowej położony na działce 

o nr ewid. 91 obr. Korzenna, w odległości ok. 76 m od terenu inwestycji w kierunku 

południowo-wschodnim; 

- budynek mieszkalny w obrębie zabudowy zagrodowej położony na działce 

o nr ewid. 88 obr. Korzenna, w odległości ok. 206 m od terenu inwestycji w kierunku 

wschodnim; 

- budynek mieszkalny w obrębie zabudowy zagrodowej położony na działce 

o nr ewid. 55 obr. Korzenna, w odległości ok. 219 m od terenu inwestycji w kierunku 

południowym. 

Na poniższej mapie przedstawiono położenie ww. budynków mieszkalnych względem 

terenu inwestycji. 
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Rysunek 1. Położenie inwestycji względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 
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2. Jako kryterium oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na środowisko 

w tym na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi przyjęto parametry progowe parametrów 

fizycznych pól elektromagnetycznych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

zdnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) dla miejsc dostępnych 

dla ludności. Inwestycja związana jest  z produkcją prądu elektrycznego w przypadku 

którego w krajach europejskich zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego 

wynosi 50 Hz. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w miejscach 

dostępnych dla ludzi dla w/w częstotliwości wynoszą 10000 V/m w przypadku 

składowej elektrycznej E, 60 A w przypadku składowej magnetycznej H. Dopuszczalne 

poziomy pól elektromagnetycznych nie zostaną przekroczone poza terenem farmy, stąd 

zasięg oddziaływania pola elektromagnetycznego zostanie ograniczony do ternu 

przedsięwzięcia.  

3. W pierwszej kolejności zostanie wykonana część północna farmy. Powierzchnia części 

północnej w obrębie ogrodzenia wyniesie ok. 2,67 ha, natomiast części południowej 

ok. 0,69 ha.  


