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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

oraz do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Budowane ostatnio w Polsce licznie farmy wiatrowe wzbudzają coraz więcej kontrowersji. Wokół ich bu-

dowy pojawia się wiele negatywnych głosów, wypowiadanych głównie przez mieszkańców miejscowości, na 

terenie których planowana jest ich budowa. Brak przepisów regulujących lokalizację elektrowni wiatrowej w 

stosunku do istniejącej już okolicznej zabudowy, zarówno budynków mieszkalnych, jak i zabudowań, w któ-

rych trzymane są zwierzęta, powoduje, że farmy wiatrowe powstają w sposób niekontrolowany i chaotyczny. 

Dokumentami, na podstawie których samorządy lokalne wydają pozwolenie na budowę, są raporty od-

działywania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Niestety raporty te często zawierają liczne błędy, 

dotyczące głównie akustycznego oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi i przyrodę. Jednym z 

błędów jest stosowanie niewłaściwej metody obliczeniowej dotyczącej ustalania poziomu hałasu słyszalnego. 

W raportach środowiskowych marginalnie traktowany jest problem dźwięków niskoczęstotliwościowych 

oraz infradźwięków, które wytwarzane są przez poruszające się z dużą prędkością śmigła wiatraka. Dla 

mieszkańców mających swoje domy blisko farm wiatrowych dźwięki te są bardzo szkodliwe, ponieważ od-

działują na nich przez całą dobę. 

Problem ten dotyczy między innymi jednej z gmin z mojego okręgu wyborczego. Wójt gminy wydał de-

cyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą farma wiatrowa 

„Bielany”. Część mieszkańców gminy ma wiele wątpliwości i dostrzega liczne sprzeczności w wydanej de-

cyzji, dotyczy to między innymi liczby siłowni wiatrowych, co do których została wydana decyzja, odległo-

ści od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, odległości od tere-

nów leśnych. 

W Polsce na podstawie błędnie przeprowadzonych analiz wydano już wiele decyzji dotyczących budowy 

wiatraków w miejscach, gdzie nie powinny one stać. 

Zwracam się do Panów z zapytaniem, czy prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie jednolitych 

przepisów prawnych dotyczących budowy farm wiatrowych. Czy przepisy te będą uwzględniały uwarunko-

wania środowiskowe i wpływ farm wiatrowych na zdrowie okolicznych mieszkańców? Czy będą one na tyle 

precyzyjne i jednoznaczne, aby nie mogły być subiektywnie interpretowane? Jest to bardzo ważne ze wzglę-

du na liczbę planowanych inwestycji oraz przede wszystkim dobro mieszkańców i ochronę przyrody. 

Z poważaniem 

Waldemar Kraska 




