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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0856/2010, którą złożyła Teresa Laska (Polska) w imieniu organizacji 
ochrony środowiska „Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot”, 
w sprawie planów budowy farmy wiatrowej w Ustce, na polskim wybrzeżu 
Bałtyku

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, przewodnicząca wspomnianej organizacji ochrony środowiska 
naturalnego, sprzeciwia się planom budowy farmy wiatrowej w Ustce, na polskim wybrzeżu 
Bałtyku. Składająca petycję zwraca uwagę na to, że polskie władze nie zachowały w odnośnej 
sprawie zgodności z przepisami dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, i nawiązuje przede wszystkim do art. 6 ust. 3 
dyrektywy, który stanowi, między innymi, że przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio 
związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które mogą na nie w istotny sposób 
oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlegają odpowiedniej ocenie ich skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony, a także, że właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na to 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren 
oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa. Ponadto 
składająca petycję informuje, że odnośny teren figuruje na liście Natura 2000 (PLH 220024 –
Przymorskie Błota) oraz że farma wiatrowa będzie miała zgubny wpływ na populację 
dzikiego ptactwa na tym obszarze. Ponieważ dla lokalnych władz w Ustce farma wiatrowa 
jest ważniejsza niż ochrona środowiska naturalnego, składająca petycję wzywa Parlament 
do podjęcia interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Składająca petycję odnosi się do przedsięwzięcia, które wchodzi w zakres stosowania: 

a) przepisów art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej1. W artykule tym stwierdza się, że:
„Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do 
zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu 
opinii całego społeczeństwa”.
Jak zapisano w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej i ponownie zaznaczono w wytycznych 
Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 62każde przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane z zagospodarowaniem terenu lub do tego konieczne, ale które może 
na niego w istotny sposób oddziaływać, musi podlegać odpowiedniej ocenie jego skutków dla 
danego terenu. Ocena ta musi uwzględniać wpływ skumulowany danego przedsięwzięcia w 
połączeniu z innymi istniejącymi lub planowanymi przedsięwzięciami. Właściwe władze 
krajowe wyrażają zgodę na takie przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, czy nie wpłynie 
ono niekorzystnie na dany teren. W innym przypadku należy zastosować przepisy art. 6 ust. 4.
Z załączonej dokumentacji (opinie organizacji pozarządowych) wynika, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie stwarza dla ptactwa i nietoperzy poważne zagrożenie, które nie zostało 
odpowiednio ocenione. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez organizacje pozarządowe 
zwłaszcza w ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000 brakuje informacji na temat 
wartości przyrodniczych terenu realizacji przedsięwzięcia, monitorowania (w trakcie robót 
budowlanych i po zakończeniu inwestycji) oraz wpływu na nietoperze.
Na podstawie informacji przekazanych przez składającą petycję nie można stwierdzić, że 
władze polskie nie dokonały odpowiedniej oceny oddziaływania trzech farm wiatrowych na 
obszary Natura 2000, zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3. Dlatego Komisja zwróci się do władz 
polskich o przekazanie większej liczby informacji na temat przedmiotowego przedsięwzięcia 
oraz oceny skutków.

b) załącznik II pkt 3 lit. i) dyrektywy OOŚ3:
„Urządzenia wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej (gospodarstwa 
wiatrowe)”. W dyrektywie tej wymaga się, by w przypadku przedsięwzięć zaliczonych do 
kategorii wymienionych w załączniku II państwa członkowskie określały – poprzez ocenę 
poszczególnych przypadków lub według ustanowionych progów bądź kryteriów – czy dane 
przedsięwzięcie powinno podlegać ocenie w związku z prawdopodobnymi znaczącymi 
skutkami dla środowiska, z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów wyboru wymienionych 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Wytyczne dotyczące oceny planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 (listopad 
2001 r.); Wytyczne UE w sprawie rozwoju energetyki wiatrowej zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym 
ochrony przyrody.
3 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ), (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40) zmieniona 
dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5) oraz dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 
17). 
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w załączniku III do dyrektywy. Jeżeli państwo członkowskie uzna, że dane przedsięwzięcie 
będzie miało znaczący wpływ na środowisko, należy przeprowadzić procedurę oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jeżeli właściwy organ krajowy jest zdania, że 
charakterystyka danego przedsięwzięcia nie wymaga objęcia go oceną oddziaływania na 
środowisko (OOŚ), w decyzji organu należy uwzględnić – lub załączyć do niej – wszystkie 
informacje umożliwiające sprawdzenie, czy została ona oparta na odpowiednim przeglądzie. 
Należy ją też podać do wiadomości publicznej.

Zgodnie z przekazanymi informacjami farmy wiatrowe w Duninowie-Pęplinie (U1) oraz w 
Możdżanowie-Starkowie (U2) były przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko przed 
wydaniem decyzji w sprawie warunków środowiskowych w odniesieniu do tych 
przedsięwzięć. Dla przedsięwzięć tych przygotowano sprawozdania środowiskowe, 
przeprowadzono też procedury obejmujące konsultacje z organami ds. środowiska i ze 
społeczeństwem. Składający petycję wnieśli odwołanie od decyzji w sprawie warunków 
środowiskowych dla obu przedsięwzięć: w dniu 30 marca 2010 r. złożono w wojewódzkim 
sądzie administracyjnym odwołanie dotyczące farmy wiatrowej U1, a dniu 11 czerwca 2010 
r. do okręgowego sądu apelacyjnego skierowano wniosek o ponowne rozpatrzenie odwołania 
dotyczącego farmy wiatrowej U2. Wyniki tych procedur nie są znane Komisji. Na podstawie 
informacji przedstawionych przez składającą petycję Komisja nie może stwierdzić żadnego 
naruszenia dyrektywy OOŚ w związku z przedsięwzięciami U1 i U2. 

Jeżeli chodzi o przedsięwzięcie we wsi Zaleskie, to składająca petycję nie przedstawiła 
żadnych informacji na temat procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

Wnioski

Komisja wystosuje pismo do władz polskich i zwróci się o przekazanie wyjaśnień na temat 
planowanej budowy oraz odnośnych procedur wydawania zezwolenia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Jak stwierdzono w pierwotnym komunikacie, Komisja zażądała wyjaśnień od władz polskich 
w sprawie planowanej budowy dwóch farm wiatrowych w Ustce. Władze polskie udzieliły 
odpowiedzi Komisji w dniu 18 marca 2011 r.

Zgodnie z przekazanymi przez władze informacjami farmy wiatrowe Duninowo-Pęplino (U1) 
oraz Możdżanowo-Starkowo (U2) były przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko 
zgodnie z art. 6. ust. 3 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1. Na poparcie tego stwierdzenia 
władze polskie przedstawiły Komisji kopie sprawozdań OOŚ, w tym ocen oddziaływania na 
środowisko dotyczących miejsc objętych siecią Natura 2000 oraz kopie decyzji o udzieleniu 
zezwoleń. 

Zgodnie z wyjaśnieniami władz, podczas przeprowadzania oceny stwierdzono, iż farmy 
wiatrowe znajdowały się poza siecią Natura 2000. Najbliższy teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty PLH220024 w ramach sieci Natura 2000 Przymorskie Błota znajduje się w 
odległości 1,9 km od farmy Duninowo-Pęplino (U1), a najbliższy obszar specjalnej ochrony 
PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku oddalony jest od niej o 4,9 km. Z kolei tereny 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50.
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mające znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 położone najbliżej farmy Możdżanowo-
Starkowo (U2) to PLH220024 Przymorskie Błota oraz PLH220038 dolina Wieprzy i 
Studnicy, oddalone od niej o ponad 5 km, podczas gdy najbliższy obszar specjalnej ochrony 
PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku jest w odległości 6,4 km od farmy.

Władze udzieliły również wyjaśnienia, że najbliższy teren mający znaczenie dla Wspólnoty 
PLH220024 został objęty siecią Natura 2000 w celu ochrony dziewięciu typów siedlisk 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, głównie terenów podmokłych, 
półnaturalnych zbiorowisk trawiastych i terenów zalesionych. Uwzględniwszy odległość oraz 
charakter znajdujących się w pobliżu miejsc należących do sieci Natura 2000, władze doszły 
do wniosku, że przedsięwzięcia nie będą miały znaczącego wpływu na integralność terenów 
Natura 2000. Autorzy sprawozdań OOŚ, zgodnie ze stanowiskiem władz, wzięli również pod 
uwagę wpływ przedsięwzięć na faunę i florę, w tym zwłaszcza na ptaki i nietoperze, a także 
efekt skumulowany związany z innymi pobliskimi farmami wiatrowymi. W oparciu o te 
analizy władze stwierdziły, że przedsięwzięcia nie będą miały znaczących negatywnych 
skutków dla środowiska. Ponadto władze zwróciły uwagę Komisji na fakt, że decyzje o 
zezwoleniach na przedsięwzięcie narzucały na ich organizatorów trzyletnie zobowiązanie 
monitorowania wpływu na nietoperze i ptaki, a także wdrożenia w razie potrzeby 
dodatkowych środków zaradczych. Dlatego też władze twierdzą, że podczas realizacji 
przedsięwzięcia spełnione zostały zobowiązania określone w art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej.

Wnioski
Dokonawszy analizy dokumentów przedstawionych przez władze polskie oraz składającego 
petycję, Komisja nie stwierdza żadnego naruszenia postanowień dyrektywy siedliskowej w 
przedsięwzięciach dotyczących farm wiatrowych w Ustce: Duninowo-Pęplino (U1) oraz 
Możdżanowo-Starkowo (U2).


