
W dniu 9 maja b.r. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie  organizowane przez 

krajową sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” (Grupa Robocza d.s. Hałasu) n.t. „Farmy wiatrowe 

– od danych wejściowych po analizę porealizacyjną” .  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ z całej Polski, przedstawiciele GDOŚ i 

Ministerstwa Środowiska a także innych urzędów i organizacji zainteresowanych tematyką 
tego spotkania.  

 

Na spotkanie zaproszono ekspertów zewnętrznych, w tym prof. dr hab. Rufina Makarewicza z 

UAM w Poznaniu, dr inż. Tadeusza Wszołka z AGH w Krakowie oraz moją skromną osobę. 
 

• Dyskutowano nad słabością raportów, jakie wpływają do regionalnych dyrekcji 

ochrony środowiska oraz brakiem możliwości ich weryfikacji, co do wiarygodności 

zawartych w nich informacji i obliczeń. Zauważono, że poważnym problemem jest 

fakt, że raporty te są wykonywane przez przypadkowe osoby, z reguły nie 

posiadające odpowiedniej wiedzy, czemu sprzyjają obecne przepisy . 

 

• Uznano, że turbina wiatrowa jest specyficznym źródłem hałasu i że jej uciążliwość 
jest znacznie wyższa niż innych źródeł. Wyniki badań szwedzkiego badacza 

Pedersen’a  wskazują,  że hałas  pochodzący  od turbiny wiatrowej   na poziomie 

50 dB(A)  odpowiada  uciążliwości  hałasu  pochodzącego od drogi na poziomie 
63 dB(A). ((Są to badania pochodzące z roku 2009 i powinny być już powszechnie 

znane pracownikom RDOŚ).  Nie uwzględnianie tego faktu prowadzi do 

poważnych pośrednich wpływów na organizm człowieka objawiających się 
między innymi: depresją, zaburzeniami snu (ze wszystkimi tego konsekwencjami 

zdrowotnymi), frustracją, migrenami i.t.p. 
 

• Stosowanie więc tych samych wartości dopuszczalnych hałasu dla turbin wiatrowych, 

jak dla zapisanych w rozporządzeniu jako „pozostałych obiektów i działalności 

będącej źródłem hałasu”, jest poważnym błędem. Uznano, że w rozporządzeniu 

powinna znaleźć się oddzielna tabela dla turbin wiatrowych, podobnie jak przyjęta 

obecnie dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz dla linii 

elektroenergetycznych, ze wzgledu na specyfikę emitowanego hałasu przez te źródła. 

 

• Ponadto zauważono, że wartości dopuszczalne hałasu podane w rozporządzeniu MŚ z 

2007r z późniejszymi zmianami, w większości przypadków są wyższe niż zalecane 

przez WHO dla pory nocnej (te zalecane to 40 dB). 

 

• Postulowano szybkie wprowadzenie zmian w rozporządzeniu lub szybkie 
ustanowienie minimalnej odległości turbin od siedzib ludzkich. 

 

• Zwrócono uwagę na fakt, że raporty powinny być opracowywane dla najbardziej 
niekorzystnych sytuacji mogących zaistnieć na danym terenie – szczególny nacisk 

położono na zasadę przezorności przy ich opracowywaniu i podejmowaniu decyzji. 

 

• Uznano za konieczne szybkie opracowania metodyki pomiarowej dla hałasu od 
turbin wiatrowych, uwzględniającą specyfikę funkcjonowania tego źródła hałasu. 

 

• Przedstawiono najnowsze badania w zakresie hałasu turbin wiatrowych.        

Brak było jakiekolwiek zainteresowania i pytań ze strony uczestników, w tym 



przedstawicieli RDOS, co wyraźnie wskazuje, że nie byli oni przygotowani do 

podjęcia merytorycznej dyskusji. Świadczyć to może o braku lub niskim poziomie 

dokształcania pracowników, którzy zajmują się analizowaniem raportów. 
Przypomnę, że raporty powinny być wykonane przy użyciu najnowszych metod 

naukowych, ze wskazaniem konkretnych danych i wynikających z nich wniosków – 

tak aby możliwa była weryfikacja przeprowadzonej w tym zakresie oceny dla 

konkretnej lokalizacji. Tymczasem z ust uczestników padły słowa, że raporty są 

często kopiami wielokrotnie już prezentowanych wcześniej opracowań dla 

różnych lokalizacji, a nie oryginalnymi opracowaniami. 

• Stwierdzono, że metoda ISO 9613-2 nie jest właściwą do prognozowania hałasu 
generowanego przez turbiny wiatrowe, bowiem nie uwzględnia hałasu 
aerodynamicznego oraz zjawiska modulacji amplitudy, co prowadzi do znacznych 

(kilkunastodecybelowych) różnic pomiędzy wartością prognozowaną a rzeczywistą 
uzyskiwaną w pomiarach (przytoczono materiały źródłowe: GG..PP..  vvaann  ddeenn  BBeerrgg -

Effects of wind profile at night on wind turbine sound. Journal of Sound and 

Vibration, Elsevier, 277, 2004,  GG..PP..  vvaann  ddeenn  BBeerrgg -The Effect of Atmospheric 

Stability on Low Frequency Modulated Sound of Wind Turbines, Journal of Low 

Frequency, Noise, Vibration and Active Control, v.24, no I, 2005, FF..VVaann  ddeenn  EEeerrddeenn,,  

FF..VVaann  DDeenn  BBeerrgg  - Sound propagation in areas with a complex meteorology: a 

meteorogical-acoustical model, Acoustics08, Paris, 2008, M. Smith, A. J. Bullmore, 

M. M. Cand and R. Davis Mechanisms of amplitude modulation in wind turbine Noise 

i  M. M. Cand, A. J. Bullmore, M. Smith, S. Von-Hunerbeinc, R. Davis Wind turbine 

amplitude modulation: research to improve understanding as to its cause & effect - 

Proceedings of the Acoustics 2012 Nantes Conference 23-27 April 2012, Nantes, 

France ). 

Połączenie modelu akustycznego i modelu meteorologicznego (w mezo skali) 

umożliwia właściwe obliczenie długookresowego średniego poziomu dźwięku. 

Dodatkowo uznano, że przyjmowanie współczynnika gruntu G>0 jest 

nieuzasadnione. 
 

Przedstawienie opinii publicznej tego skróconego, w moim wydaniu, sprawozdania ze 

spotkania Grupy Roboczej d.s. Hałasu wynika z poważnych obaw co do dalszych losów 

wniosków dotyczących dyskutowanych, niezwykle ważnych i niezwykle pilnych do 

rozwiązania problemów.  

 

Czy nie było to tylko przysłowiowe „odfajkowanie” przez organizatorów problemu i 

udowodnienie opinii publicznej, że „coś” w tej sprawie jest robione, bo i tak wszystko 

zostanie „zamiecione pod dywan”, „umrze” śmiercią naturalną i pozostanie „po staremu”, 

bo tak jest politycznie i wygodne, i poprawne? Czas pokaże! 

 

Barbara Lebiedowska 

 


