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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych w bli-

skiej odległości od zabudowań mieszkalnych pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie wobec braku jednoznacz-
nych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji takich inwestycji. 

W ostatnim czasie również Sejmik Województwa Podkarpackiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym, w celu zapobieżenia dalszemu narastaniu konfliktów społecznych na terenie województwa pod-
karpackiego oraz w trosce o zachowanie ładu zajął stanowisko w tej sprawie. Zdaniem samorządowców wie-
lu gmin, należy pilnie przyjąć rozwiązania prawne, które jednoznacznie określą bezpieczną odległość elek-
trowni wiatrowych od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz miejsc zapewniających zachowa-
nie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego. 

Ziemia podkarpacka stała się miejscem bardzo intensywnej penetracji różnego rodzaju firm, których za-
miarem jest lokalizacja tam farm wiatrowych za wszelką cenę, bez poszanowania praw mieszkańców do ży-
cia w bezpiecznym otoczeniu i środowisku. Brak uregulowań prawnych określających minimalną odległość 
elektrowni od siedzib ludzkich w uzależnieniu od wysokości wież takiej elektrowni oraz jej mocy doprowa-
dza do konfliktów społecznych. Lokalizacja elektrowni wiatrowej w danej okolicy prowadzi do utraty warto-
ści rodzinnych nieruchomości, będących nieraz dorobkiem całych pokoleń. Poszkodowani mieszkańcy po-
dejmują się obrony swoich żywotnych interesów, organizując się w ramach licznych komitetów protestacyj-
nych. 

Sejmik województwa podkreśla w swoim stanowisku, że ziemia podkarpacka jest miejscem wytwarzania 
zdrowej, ekologicznej żywności. W pełni popieram stanowisko samorządowców, którzy stają w obronie 
miejsc pracy sadowników, pszczelarzy i szkółkarzy, których działalność ma rację bytu tylko w niezakłóco-
nym środowisku naturalnym, jakim jest przyroda podkarpacka. Innym bardzo istotnym aspektem jest ochrona 
walorów turystycznych województwa, jakim są obszary objęte ochroną przyrody: parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Lokali-
zacja ogromnych wież wiatrakowych w sąsiedztwie pięknej podkarpackiej przyrody zakłóca ten naturalny ład 
i harmonię. 

Pilna ustawowa regulacja dotycząca odległości w opisanych kwestiach rozwiąże od zaraz bardzo liczne, 
nabrzmiałe konflikty społeczne. 

Mając na względzie żywotne interesy mieszkańców województwa podkarpackiego, proszę Pana Premiera 
o informację na temat prowadzonych prac legislacyjnych mających uniemożliwić lokalizację elektrowni wia-
trowych w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.  

Jednocześnie bardzo proszę o informację dotyczącą skali pojawiania się elektrowni wiatrowych w Polsce i 
w samym województwie podkarpackim.  

Proszę też o przedstawienie wyników badań wpływu takich elektrowni na środowisko naturalne. 

Janina Sagatowska 




