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Wniosek
do opracowywania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wraz z opisem założeń
pkt. 3) obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009)
W związku z przystąpieniem przez Urząd Morski do opracowywania projektów ochrony dla obszarów
Natura 2000 wraz z opisem założeń wnosimy o wpisanie w planach ochrony:
całkowity zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW na obszarze
specjalnej ochrony ptaków „Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009), a także bliższej niż 5000
metrów od tej ostoi.

UZASADNIENIE
Wiele publikacji dostępnych na polskim rynku dowodzi, że lokalizacja elektrowni wiatrowych o mocy
przekraczającej 100 kW w obszarach Natura 2000 i na na obszarach objętych innymi formami
ochrony oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie stanowi poważne ryzyko dla utrzymania
w niepogorszonym stanie tych obszarów i ich ochrony i tak, np.:
„Elektrownie wiatrowe Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr213, poz.1397), zostały do
takich przedsięwzięć zakwalifikowane. Stanowią one szczególne zagrożenie dla awifauny, ponieważ
powodują śmiertelność ptaków wskutek kolizji, zmniejszanie ich liczebności wskutek utraty
i fragmentacji siedlisk spowodowanej odstraszaniem z okolic siłowni, zaburzenia funkcjonowania
populacji, w szczególności zaburzenia krótko- i długodystansowych przemieszczeń ptaków, tzw.
efekt bariery, i chiropterofauny poprzez przecinanie tras przelotów nietoperzy, stwarzanie
zagrożenia kolizjami, utratę miejsc żerowiskowych w wyniku stawiania turbin na terenach łownych
(…) Przyjmuje się, że projekty wiatrowe zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie obszaru specjalnej
ochrony ptaków IBA (do kilku km) mogą oddziaływać na przedmiot ochrony, dla którego ten teren
został utworzony.” (Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki,
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Szczecin 2008, rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Ogólnopolskie
Towatrzystwo Ochrony Ptaków, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Greenpeace, Zachodniopomorskie
Towarzystwo Ekologii Praktycznej).
„…Z rozwoju energetyki wiatrowej, na tym etapie gromadzenia doświadczeń, należy całkowicie
wyłączyć tereny objęte prawnymi formami ochrony ptaków, w szczególności Specjalne Obszary
Ochrony utworzone dla ochrony gatunków z załącznika I Dyrektywy „ptasiej” oraz gatunków
wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze i ich siedlisk, nietoperzy, a także niektóre formy
ochrony krajobrazu…” (przewodnik dla inwestorów pt. OCENA RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO PRZY
REALIZACJI INWESTYCJI W ENERGETYCE WIATROWEJ, wydanym przez Polską Izbę Gospodarczą
Energii Odnawialnej).
„..Zagrożeniem dla obszaru (Zalew Szczeciński) jest zanieczyszczenie wód ściekami przemysłowymi,
komunalnymi, a także pochodzenia rolniczego. Lista zagrożeń w tym rejonie jest bardo długa,
problem stanowi m.in. rozwijająca się działalność sportowo-rekreacyjna, wypalanie roślinności,
kłusownictwo i lokalizacja farm wiatrowych”. (WDRAŻANIE EUROPEJSKIEJ SIECI EKOLOGICZNEJ
NATURA 2000 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, praca zbiorowa pod redakcją
Krzysztofa Ziarnka i Danuty Piątkowskiej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,
Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin 2010.
Wprowadzenie całkowitego zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie tej ostoi ptasiej jest
zgodne z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030: „Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najważniejszym krajowym dokumentem
strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Została opracowana zgodnie
z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Zgodnie
z wymogami ustawowymi określono także wynikające z KPZK 2030 ustalenia i zalecenia dla
przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw (pzpw)” Zgodnie z tym
dokumentem „Zadaniem planowania przestrzennego będzie wyznaczanie stref dla rozwoju
energetyki wiatrowej (na poziomie krajowym i wojewódzkim), i innych źródeł odnawialnych, (…)
W pzpw zostaną wyznaczone strefy zakazu wykorzystania lub ograniczonego rozwoju (wraz
z określeniem rodzaju i zakresu tego ograniczenia) różnych form energetyki odnawialnej. Kumulacja
oddziaływań wielu źródeł, szczególnie na gatunki i siedliska chronione w sieci Natura 2000, może
uniemożliwić realizację inwestycji także poza granicami tych obszarów.” W dokumencie tym są
wyznaczone wyraźnie kierunki działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
i łamanie ich powoduje olbrzymie ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo mieszkańców oraz
zagrożenie całej koncepcji przestrzennej kraju. (poniżej: Rysunek 35 z KPZK 2030)
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Lokalizacja elektrowni wiatrowych w ostoi ptasiej Zalew Szczeciński, a więc obszarze
Natura 2000 PLB stanowi istotne niedostosowanie się do najważniejszego dokumentu w naszym
kraju, natomiast wprowadzenie całkowitego zakazu lokalizacji tych inwestycji w planach ochrony
ureguluje jednoznacznie tę kwestię i pozwoli na ochronę tego obszaru.
Mimo istnienia tzw. dobrych praktyk ma miejsce ich całkowite pomijanie, a niedoskonałości
legislacyjne są skrupulatnie wykorzystywane. Forsuje się projekty lokalizowane w sposób
nieodpowiedzialny na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo, co prowadzi do
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niekontrolowanych przekształceń krajobrazu i pogorszenia stanu środowiska naturalnego. W związku
z mocno niedoskonałym prawem wójtowie i burmistrzowie wydają decyzje środowiskowe w oparciu
o raporty sporządzane na zlecenie inwestora, często ignorujące dane ornitologiczne zawarte w
waloryzacjach przyrodniczych poszczególnych gmin, a wręcz będące z nimi w sprzeczności.
Inwestorzy często najpierw kupują grunt lub podpisują umowy dzierżawne, a potem „dostosowują”
dokumenty środowiskowe do swoich potrzeb.
Wydaje się, że mamy do czynienia z grupą osób, która świadomie, w sposób nieetyczny
i nieuczciwy maksymalizuje swoje zyski kosztem naszego wspólnego dobra, jakim jest środowisko
przyrodnicze. Ustanowienie zakazu wyeliminuje całkowicie ten problem.
Dodatkowo lokalizacja farm wiatrowych na terenie tego chronionego obszaru i w
odległości mniejszej niż 5000 m spowoduje całkowitą dewastację krajobrazu o niezwykle wysokiej
wartości. To wysoce szkodliwe działanie, nie poddane kontroli, z pewnością może przynieść
negatywne skutki społeczno-ekonomiczne w ciągu następnych dekad. Na poparcie tego stwierdzenia
należy tu przytoczyć choćby „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko
farm wiatrowych”, Maciek Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Warszawa 2011: „Negatywny wpływ farmy wiatrowej na otaczający ją krajobraz maleje wraz ze
wzrostem odległości od inwestycji. Posiłkując się następującym uproszczonym schematem podziału
na strefy tzw. „wizualnego oddziaływania” elektrowni wiatrowych [Onshore Impacts, www.windenergy-the-facts.org] dla terenu płaskiego wyróżnić można:
1. Strefa I (w odległości do 2 km od farmy wiatrowej)– farma wiatrowa jest elementem
dominującym w krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika jest wyraźnie widoczny i dostrzegany przez
człowieka.
2. Strefa II (w odległości od 2 do 4,5 km od farmy wiatrowej) – elektrownie wiatrowe wyróżniają
się w krajobrazie i łatwo je dostrzec, ale nie są elementem dominującym. Obrotowy ruch wirnika
jest widoczny i przyciąga wzrok człowieka.
3. Strefa III (w odległości od 4,5 do 7 km od farmy wiatrowej) – elektrownie wiatrowe są
widoczne, ale nie są „narzucającym się” elementem w krajobrazie. W warunkach dobrej widoczności
można
Podpis wnioskodawcy

Iwona Krępic
Prezes
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