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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Budowa elektrowni wiatrowych w Polsce staje się przedmiotem coraz większych konfliktów społecznych. 

Społeczności lokalne protestują przeciwko budowie kolejnych elektrowni wiatrowych, słusznie widząc w 

nich zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, środowiska, a także dla ich interesów ekonomicznych. Rząd nie rea-
guje na te protesty; do tej pory nie zostały wprowadzone regulacje prawne określające w szczególności odle-

głość elektrowni wiatrowych od siedlisk ludzkich, zabezpieczające zdrowie ludzi przed negatywnym wpły-

wem tych elektrowni. Pragniemy zapytać, co rząd zamierza zrobić w najbliższym czasie, aby budowa elek-
trowni wiatrowych nie tworzyła zagrożenia dla ludzi i nie wywoływała takich konfliktów. 

Ponadto prosimy o podanie informacji dotyczących następujących kwestii. 

Ile elektrowni wiatrowych dotychczas wybudowano w Polsce (w rozbiciu na poszczególne województwa), 
jaka jest łączna ich moc i w jakim zakresie jest ona wykorzystana – łącznie w kraju i w rozbiciu na poszcze-

gólne województwa? 

Ile podmiotów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie elektrowni wiatrowych i jakie podmioty po-

siadają największą liczbę elektrowni wiatrowych? Prosimy o wskazanie pięciu największych podmiotów.  
Jaka jest skala dofinansowania budowy elektrowni wiatrowych ze środków Unii Europejskiej oraz ze 

środków budżetu państwa? 

Prosimy ponadto o wskazanie, czy przy lokalizacji elektrowni wiatrowych analizowane są straty ponoszo-
ne przez właścicieli sąsiednich nieruchomości, których wartość zmniejsza się z uwagi na sąsiedztwo elek-

trowni? 

Czy analizowane są straty z tytułu zmniejszenia walorów turystycznych na obszarach, gdzie zlokalizowa-
ne są elektrownie? 

Wreszcie ostatnia kwestia: czy określony jest sposób likwidacji instalacji elektrowni wiatrowych po za-

kończeniu ich eksploatacji? Inaczej mówiąc, czy wiadomo, kto po zakończeniu eksploatacji będzie odpowie-

dzialny za zdemontowanie i usunięcie ze środowiska potężnych instalacji, w tym wpompowanych w ziemię 
tysięcy ton betonu? Czy mamy jasność, kto to usunie? 

Prosimy o przekazanie szczegółowych wyjaśnień. 
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