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7.11 Ocena oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy
7.11.1 Identyfikacja i ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia
Jak stwierdzono w rozdziale 5.2.2 niniejszego raportu, w rejonach przewidywanej lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także stacji GPZ, nie występują jakiekolwiek chronione
obiekty zabytkowe, w tym stanowiska archeologiczne. Dlatego też nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na zabytki na tym etapie przedsięwzięcia.
7.11.2 Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia
Należy liczyć się z możliwością obniżenia wartości historyczno-kulturowej w odniesieniu do obiektów zabytkowych i układów ruralistycznych obejmujących częściowo zabudowę pobliskich miejscowości na etapie funkcjonowania elektrowni w krajobrazie. Oddziaływanie to dotyczy ewentualnego obniżenia wartości historyczno-kulturowej obszaru w wyniku pojawienia się wysokich obiektów dominujących w rolniczo-wiejskim krajobrazie. Ocena wpływu na jakość wizualną krajobrazu została przedstawiona w rozdziale 7.7, dotyczącym
oceny oddziaływania na krajobraz, gdzie ostatecznie nie stwierdzono wystąpienia istotnego
negatywnego wpływu w tym zakresie.
7.11.3 Działania łagodzące
Brak negatywnych oddziaływań wyklucza konieczność stosowania rozwiązań łagodzących. Niemniej, należy mieć na uwadze, że ewentualne odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych przy wznoszeniu elektrowni wiatrowych, a także realizacji dróg dojazdowych i linii energetycznych, wymaga: wstrzymania
robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu
i miejsca jego odkrycia, niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem dalszych prac.
7.11.4 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących


Nie stwierdza się wystąpienia negatywnych skutków bezpośrednich na zabytki
chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
a także na inne obiekty, nie objęte ochroną, mogące posiadać lokalną wartość historyczno-kulturową.



Niewielkie niekorzystne oddziaływanie może być związane z przypadkami
ewentualnego odkrycia podczas prowadzonych prac budowlanych nieznanych
obecnie, niezinwentaryzowanych elementów kulturowych . W tych przypadkach
jednak podjęcie odpowiednich działań łagodzących będzie skuteczne w ochronie
znaleziska.
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