
29 czerwca 2012 r. 
 

List otwarty do Pana Marcina Korolca, Ministra Środowiska 
 

Zdecydowanie negatywnie oceniamy prezentowane przez Ministerstwo Środowiska 
stanowisko uznające za całkowicie zadawalające aktualny stan i praktyczne 
egzekwowanie przepisów służących ochronie środowiska w odniesieniu do lokalizacji  
i funkcjonowania elektrowni wiatrowych, wyrażone w piśmie skierowanym do Marszałek 
Sejmu, pani Ewy Kopacz, z dnia 6 czerwca 2012 roku w odpowiedzi na interpelację 

poselską pani Poseł Beaty Szydło, a także w informacjach prezentowanych na konferencji 
w sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE) w Ministerstwie Gospodarki w dnia 29 maja 
br. 

Jako obywatele śledzący uważnie lokalne praktyki związane z lokalizacją 
i funkcjonowaniem industrialnych farm wiatrowych w terenie, zupełnie nie możemy 
zgodzić się z taką opinią.  W znanych nam z autopsji licznych przypadkach przepisy  
i wymogi dotyczące uwarunkowań środowiskowych inwestycji wiatrakowych sprzeczne są 

z wymogami kompleksowej ochrony krajobrazu, zarówno naturalnego, jak i kulturowego, 
jak i pełne zasadniczych luk i sprzeczności, które czynią faktyczną kontrolę nad 
środowiskowym oddziaływaniem wielkich farm wiatrowych w naszym kraju niezgodną  
z odpowiednimi regulacjami Unii Europejskiej, w tym z ratyfikowaną przez Polskę 
Europejską Konwencją Krajobrazową.  
  
 Jak wynika z przywołanego wyżej pisma, Minister Środowiska przyznaje, że proces 

sporządzania oceny oddziaływania na środowisko jest praktycznie jedynym narzędziem 
kontroli zgodności projektowanej inwestycji z przepisami ochrony środowiska. 
 
 Wyniki dokonywanych badań zamieszczane są w raporcie dotyczącym oceny 
oddziaływania na środowisko, który jest "dokumentem prywatnym", ponieważ jest on 
przygotowywany na zlecenie i koszt inwestora, a to w praktyce oznacza uwzględnianie 
życzeń inwestora. Na problem ten zwracała uwagę Państwowa Rada Ochrony Przyrody w 

dokumencie „Najważniejsze problemy ochrony przyrody w Polsce" w pkt: „Niski poziom 
zlecanych opracowań przyrodniczych." stwierdzając: „Zgodnie z polskim prawem, raporty 
oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym także na obszary Natura 2000, plany 
ochrony, a także inne opracowania fizjograficzne, może przygotowywać każdy. Brakuje 
systemu sprawdzania kwalifikacji czy licencjonowania osób i firm przygotowujących takie 
dokumenty.[...] Sprawia to, że ekspertyzy te, w szczególności w części dotyczącej 
środowiska przyrodniczego, miewają zastraszająco niski poziom, a często są oparte o 

nieaktualne dane lub są zupełnie sprzeczne ze stanem rzeczywistym." Potwierdza to 
także opinia przedstawiciela Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wyrażoną na 
konferencji zorganizowanej w dniu 22-23 maja br. przez Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej, a mianowicie, że znaczna część analiz oddziaływania na 
środowisko wykonywanych jest przez osoby o niewystarczających kwalifikacjach.   
 

Wiadomo nam, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a więc organ resortu 
środowiska, była informowana o wielu takich przypadkach, w tym przez regionalne 

dyrekcje ochrony środowiska, i nie podjęła niestety żadnych działań interwencyjnych. 
Według docierających do nas informacji, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stoi na 
stanowisku, że niespełnienie zasadniczych wymogów przez raport środowiskowy 
dotyczący inwestycji przewidujących budowę farm wiatrowych nie stanowi dostatecznej 
przesłanki dla służb resortu do podjęcia jakichkolwiek działań i skorzystania  
z przewidzianych prawem kompetencji. Budzi to nasz najwyższy sprzeciw.   
 

Ponadto raport ten jest jedyną podstawą dla organu samorządowego do wydania 
opinii środowiskowej, jednak organom samorządowym i lokalnym społecznościom  
w gminach wiejskich brakuje kompetencji, by wyrobić sobie niezależną opinię  
o wiarygodności oceny oddziaływania na środowisko zawartej w raporcie. Z licznych 
obserwacji wynika, że urzędnicy i samorządowcy są często zaskoczeni, niedoinformowani 
i niekompetentni w prowadzonych sprawach procedur oceny wpływu na środowisko. 
 

Jednocześnie dostęp społeczeństwa do takich raportów (przez okres 21 dni) 
stanowić ma najważniejszy przejaw realizacji prawa społeczeństwa do udziału w ocenie 
projektu inwestorskiego. Tymczasem udział społeczeństwa powinien być realizowany  
w znacznie szerszym zakresie, a nie tylko poprzez obwieszczenie o możliwości wniesienia 
uwag do procedury administracyjnej, ponieważ „[o]cena oddziaływania na środowisko to 
proces (a nie dokument) wymagający aktywnego udziału społeczeństwa, raport  



o oddziaływaniu na środowisko jest tylko jednym z elementów procedury oceny. 
Warunkiem efektywnego udziału społecznego w decyzjach dotyczących środowiska jest 

wczesne udostępnienie społeczeństwu rzetelnej informacji na temat planowanych 
działań" (Centrum Prawa Ekologicznego, Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), 
Lublin 2001).  

 
Kluczowym problemem jest brak przepisów określających zasady lokalizacji turbin 

wiatrowych oraz określenia wpływu tych inwestycji na przyrodę, krajobraz, walory 
kulturowe i środowisko społeczno-ekonomiczne ludności zamieszkującej otoczenie takich 
inwestycji. Konieczność takich uregulowań wynika z faktu, że deweloperzy, kierując się 
nade wszystko potrzebą obniżenia kosztów własnych i maksymalizacji zysku, dążą do 
lokalizowania industrialnych farm wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk 
ludzkich, podobnie jak na terenach o najwyższej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.  
 
 Podany w przywołanym wyżej piśmie Ministra przykład „odpowiedniej” normy 
hałasowej dopuszcza w sposób absurdalny do wypełnienia terytorium Polski granicznym 

poziomem hałasu, niezależnie od tła dźwiękowego, które występowało wcześniej na 
obszarze wiejskim. Nie uwzględnia się wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia ani 
norm ISO. Należy zwrócić uwagę, że nie istnieje też polskie prawo regulujące poziom 
infradźwięków w środowisku, a w związku z tym metodyka i system narzędzi 
pomiarowych do stwierdzenia takich immisji. Inspekcja Ochrony Środowiska nie jest 
w stanie zmierzyć i ocenić takiego wpływu. Inspekcja Sanitarna - powołana do oceny 
wpływu na zdrowie człowieka - nie posiada wytycznych do oceny wpływu elektrowni 
wiatrowych na środowisko i człowieka jako immanentnego elementu tego środowiska. 
Wobec braku takich wytycznych, Państwowa Inspekcja Sanitarna posługuje się  
w praktyce zapisami raportu oddziaływania na środowisko i informacjami podanymi przez 
inwestora. 
   

Przekazanie kompetencji decyzyjnych o lokalizacji farm wiatrowych na poziom 
lokalnych samorządów, szukających za wszelką cenę możliwości zwiększenia swoich 

budżetów, prowadzi często do sytuacji korupcjogennych, i nie gwarantuje 
w najmniejszym stopniu zachowania bezpieczeństwa środowiska i obywateli 
 

Brak wymagań obowiązkowej oceny krajobrazu i wyceny wartości środowiska 
wskazuje na rażące lekceważenie najważniejszych wartości, dla ochrony których 
powołane zostało Ministerstwo Środowiska. 

 
Biorąc pod uwagę niewielką efektywność ekonomiczną i ekologiczną elektrowni 

wiatrowych, których funkcjonowanie pociąga za sobą konieczność zwiększania mocy 
rezerwowej elektrowni konwencjonalnych, a więc znaczny wzrost emisji CO2 (spinning 
reserve mode), a jednocześnie związane z nimi istotne zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego i człowieka, uważamy za niezgodne z zasadami ochrony tych wartości 
dofinansowywanie tej formy energetyki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
(budowa linii przesyłowych).  

 
Powyższe wskazuje na niezwykłą wagę i społeczną odpowiedzialność, jaka wiąże 

się ze sprawowaniem przez Ministerstwo Środowiska kontroli nad jakością raportu 
środowiskowego i oceny wpływu na jakość życia ludzi. Bierna postawa Ministerstwa 
Środowiska jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za skalę protestów społecznych 
wiążących się z budową elektrowni wiatrowych w Polsce, co jest poważną przeszkodą 
w rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju. Efektem realizacji inwestycji, 
w przypadku których nie rozpoznano w pełni zagrożeń dla środowiska ludzi i przyrody 

może być fala roszczeń odszkodowawczych wobec organów gminnych, a także żądanie 
likwidacji niewłaściwie ulokowanych inwestycji wiatrowych.  

  
Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z intencją Unii Europejskiej „zwiększone 

stosowanie energii ze źródeł odnawialnych”, możliwe tylko dzięki ogromnemu wkładowi 
publicznych pieniędzy, powinno tworzyć „możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju 
regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych” (art. 1 Dyrektywy 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.), a brak skutecznej kontroli Państwa nad jakością 
procesu oceny oddziaływania na środowisko praktycznie uniemożliwia autentyczny udział 
społeczeństwa w tym procesie, co stanowi złamanie zapisów w Konwencji z Aarhus, 
ratyfikowanej przez R.P., którą uważa się powszechnie za kluczowy element realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju. 

 



Jeśli opisane wyżej praktyki w zakresie raportów środowiskowych dla farm 
wiatrowych nie ulegną zmianie, a  zasady ochrony społeczeństwa i zasobów naturalnych 

nie zostaną prawnie uregulowane,  zmuszeni będziemy wystąpić do stosownych organów 
Unii Europejskiej o interwencję, obecna praktyka w Polsce jest bowiem w sposób 
oczywisty niezgodna z podstawowymi zasadami prawnymi Unii Europejskiej w dziedzinie 
ochrony środowiska i zasad uczestnictwa obywateli w postępowaniach w sprawie 
środowiska. 
 
Do wiadomości: 
(1) Wicepremier i Minister Gospodarki pan Waldemar Pawlak  
(2) Marszałek Sejmu pani Ewa Kopacz 
(3) Polska Agencja Prasowa i środki przekazu w Polsce  
 
 
List podpisali: 
 

Komitet Ochrony Orłów ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn 

Liga Ochrony Przyrody, Koło "Żuraw" Szczepankowo, 12-120 Dźwierzuty 

Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. 
Franciszka z Asyżu 

Republika Ściborska, 19-520 Banie 
Mazurskie 

Mieszkańcy Gminy Młynary (sołectwa: Błudowo, 

Płonne, Włóczyska, Karszewo) - 90 osób.   
Błudowo 1 14-420 Młynary 

Mieszkańcy Kownat Żędowych - 69 osób 
Kownaty Żędowe ul. Słoneczna 7, 06-
400 Ciechanów 

Mieszkańcy Prusinowic (gmina Szadek) – 153 osoby  Prusinowice 47, 98-240 Szadek 

Mieszkańcy Rawiczowa - 15 osób 
Rawiczów 10 B 
96-115 Nowy Kawęczyn 

Mirosław Telega - inicjator referendum 59-816 Platerówka 114 

Partnerstwo „Dzikie Mazury"  Ściborki 6, 19-520 Banie Mazurskie 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 1 w 
Tarnogrodzie 

ul. Rynek 1, 23-420 Tarnogród 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Regionalne biuro PTOP w Olsztynie, ul. 
Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn 

Pro Parva Patria-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Regionu 

ul. 3-Maja 14, 59-830 Olszyna 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Oddział 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu  

Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań 

Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ładzice  
Radziechowice Drugie 5A, 97-561 
Ładzice 

Stowarzyszenia Mieszkańców Krainy Bociana EKO-
EGO 

ul. Świerczewskiego 7, 19-300 Straduny 

Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie  
ul. Strażacka 2, 42-772 Łagiewniki 
Wielkie 

Stowarzyszenia Społeczno-Ekologicznego "Mała 
Ojczyzna" 

ul. Kopernika 5/3, 86-100 Świecie 

Stowarzyszenie "Bezpieczna Gmina - Wolna od 
Wiatraków" 

Targowica 30A, 57-211 Ciepłowody 

Stowarzyszenie "Dobków" Dobków 83A, 59-540 Świerzawa 

Stowarzyszenie "Don Kichot" Toszek ul. Kotliszowicka 2,   44-180 Toszek 

Stowarzyszenie "Kownaty To My" Kownaty 9A, 66-235 Torzym 

Stowarzyszenie "Lokalna Inicjatywa dla Mazur 
Garbatych" 

Kaltki 7, 19-330 Stare Juchy 

Stowarzyszenie "Okiem Konia" Radzie 19, 11-510 Wydminy 

Stowarzyszenie "Przystanek Giżycko" Upałty 36, 11-500 Giżycko 

Stowarzyszenie "Siedliska Warmińskie" Studnica 17, 11-320 Jeziorany 

Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" Barnowo 5, 77-140 Kołczygłowy 

Stowarzyszenie „Dejnowy Pilec" Pilec 28, 11- 400 Reszel 



Stowarzyszenie „Kochajmy Warmię" Worławki 1, 11-008 Świątki 

Stowarzyszenie „Nie Wiatrakom" Talusy 1, 19-300 Ełk 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Gór Kaczawskich Wojcieszyn 80, 59-524 Pielgrzymka 

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. Tadeusza 
Reytana 

Wikrowo 20, 82-335 Gronowo Elbląskie 

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU WSI POLSKIEJ MŁODOSZOWICE 10, 49-200 GRODKÓW 

Stowarzyszenie LEPSZE JUTRO Pakosław 292  27-100 Iłża   

Stowarzyszenie Mieszkańców Krainy Bociana  EKO-
EGO  

ul. Świerczewskiego 7, 19-300 Straduny 

Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną 10-687 Ruś 6 

Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich ul Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda 

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu 
Kulturowego Mazur „Sadyba" 

Kadzidłowo 1, 12-210 Ukta 

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Wartości 
Przyrodniczych ''Dla Dźwierzut'' 

Szczepankowo 32 , 12-120 Dźwierzuty 

Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności i Ochrony 
Środowiska w Łysej Górze 

Łysa Góra 163, 38-230 Nowy Żmigród 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i 
Rzyszczewko 

Rzyszczewo 40, 76-100 Sławno 

Stowarzyszenie na rzecz ziemi Grodkowskiej ul. Traugutta 12, 49-200 Grodków  

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Energii Odnawialnej i Telekomunikacji w 
województwie warmińsko-mazurskim 

ul. Wyzwolenia 66 c, 13-220 Rybno 

Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Naturalnego I 
Krajobrazu "SOŚNIK", 

Czechy 32, 78-450 Grzmiąca 

Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne "Suduva" ul.A . Morkusa 8, 16-515 Puńsk 

Stowarzyszenie Trójkąt Warmiński Zerbuń 15, Jeziorany 11-320 

Stowarzyszenie Winnica 59-233 Krotoszyce Winnica 65A 

Stowarzyszenie zwykłe "Kochamy Mazury" 
Al. Wojska Polskiego 8  skr.poczt. nr 6 , 
11-500 Giżycko 

Stowarzyszenie zwykłe „Człowiek jest najważniejszy- 
chrońmy przyrodę i zdrowie mieszkańców gminy N. 
Brzeźnica. Nie dla farm wiatrowych za naszymi 

oknami" 

98-331 Nowa Brzeźnica 
Dworszowice Kościelne 
ul. Dobrowolskiego 6 

Stowarzyszenie zwykłe „Stowarzyszenie na Rzecz 
Burkat” 

Bukaty 37, 06-430 Sońsk  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej ul. B. Chrobrego 12, 11-400 Kętrzyn 

Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w 
Zgorzelcu 

ul. Warszawska 1/303 
59-900 Zgorzelec 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opolskiej Jankowice Wielkie 102, 49-332 Olszanka 

Towarzystwo Rozwoju Żelazna Żelazno 85, 64-010 Krzywiń 

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Polskich 
Architektów Krajobrazu 

ul. Prawocheńskiego 17, 10-727 Olsztyn 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectw 
Aleksandrowa, Brzezia, Gustorzyna, Witoldowa  

Aleksandrowo 5 
87-880 Brześd Kujawski 

Stowarzyszenie „Pod starym dębem” Łobdowo 66, 87-207 Dębowa Łąka 

Stowarzyszenie "SW UDANIN" Różana 11, 55-340 Udanin   

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy ul. Chrobrego 17 , 72-112 Stepnica 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO GMINY CHOSZCZNO 

73-200 CHOSZCZNO BOHATERÓW 
WARSZAWY 2/2 

Stowarzyszenie ekologiczne zwykłe "Progres"  Klępiny 10A, 83-033 Sobowidz 

Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy 
Leśniowice Brzoza 

Sielec 11, 22-122 Leśniowice 

 


