marzec 2016 r.

PROBLEMY Z ENERGETYKĄ WIATROWĄ
WYBÓR MATERIAŁÓW
Wybrane teksty dają wycinkowy obraz jedynie niektórych z kwestii związanych z ekspansją i
lokalizacją przemysłowych turbin wiatrowych na świecie. Chętnie odpowiemy na wszelkie
pytania. W razie potrzeby jesteśmy gotowi przygotować szczegółowe opracowania na temat
innych obszarów funkcjonowania energetyki wiatrowej na świecie.
W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę na:
· stanowisko
Narodowego
Instytutu

Zdrowia

z

8.03.2016

http://www.pzh.gov.pl/stanowisko-narodowego-instytutu-zdrowia-publicznego-panstwowegozakladu-higieny-w-sprawie-farm-wiatrowych/

--

· raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. pt. „Lokalizacja i budowa lądowych farm
wiatrowych”
a także na
· interwencje Rzeczników Praw Obywatelskich w sprawie sytuacji sąsiadów farm
wiatrowych – prof. Lipowicz w 2013 i 2014 r. (patrz tekst wystąpień http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1764-rzecznicy-praw-obywatelskich-od-kilku-latdopominaj%C4%85-si%C4%99-o-regulacj%C4%99-minimalnej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-elektrowniwiatrowych-od-zabudowa%C5%84-mieszkalnych.html ) oraz dr Bodnar w lutym 2016 r. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-i-prawa-osob-mieszkajacych-w-poblizu-farm-wiatrowychwystapienie-generalne

Za granicą bardzo ważny jest końcowy raport nadzwyczajnej komisji Senatu Australii w
sprawie farm wiatrowych z sierpnia 2015 r. Liczący 350 stron raport, który obejmuje także
zdanie odrębne lewicowo-zielonej mniejszości, jest dostępny na serwisie internetowym
Senatu Australii, a także na stronie http://stopwiatrakom.eu/biblioteka/category/1dokumenty.html. Na portalu stopwiatrakom zamieszczono tłumaczenia fragmentów tego
raportu, z których niektóre załączamy tutaj.
Komisja otrzymała 490 pisemnych oświadczeń i odbyła w sumie jedenaście wysłuchań
publicznych w różnych miastach Australii. Okazję do wypowiedzi mieli zarówno sąsiedzi
farm wiatrowych, niezależni eksperci w dziedzinie akustyki, energetyki i tym podobnych
dziedzin, jak i przedstawiciele różnych instytucji publicznych oraz samej branży wiatrakowej.
Oprócz Australijczyków, przed Komisją występowali obywatele kilkunastu innych krajów.
Łącznie materiały te stanowią efekt najbardziej wyczerpującego dochodzenia w sprawie farm
wiatrowych ze strony krajowego parlamentu gdziekolwiek na świecie.
Wśród szeregu innych zagranicznych opracowań tego typu uwzględnienia wymaga także
raport Multi-Municipal Wind Turbine Working Group z kanadyjskiej prowincji Ontario z lipca
2015
r.
(kopia
dostępna
na:
http://stopwiatrakom.eu/biblioteka/category/1dokumenty.html - patrz plik canada_infrasound…). Ta grupa robocza powstała w związku z
odebraniem lokalnym samorządom przez rząd prowincji Ontario prawa głosu w sprawach
dotyczących lokalizowania farm wiatrowych na ich terenie.

Na stronie www.stopwiatrakom.eu można znaleźć opinie ekspertów i świadectwa osób
żyjących w pobliżu farm wiatrowych z wielu krajów świata, w tym w formie zapisów wideo z
polskimi napisami (patrz materiały wideo na http://stopwiatrakom.eu/stopwiatrakomtv.html). Jest to maleńka cząstka podobnych materiałów dostępnych publicznie na świecie.
LISTA ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW
Nr dok.

Czego dotyczy dokument

01 oraz List dwojga dzieci z woj. łódzkiego do Rzecznika Praw Dziecka i odpowiedź RPD z
02
2015 r. (dane osobowe ukryte) – obrazuje obecne podejście operatorów EW i
urzędników do skarg mieszkańców
03

prof. B. Lebiedowska, Oddziaływania akustyczne farm wiatrowych (omówienie
literatury i krytyka praktyki w Polsce), styczeń 2016

04

Nasz artykuł odpierający zarzuty wobec projektu ustawy odległościowej.
Publikowany m.in. na portalu energetycznym cire.pl. Wersja angielska została
opublikowana za granicą, np. tutaj http://en.friends-against-wind.org/news/windindustry-cries-wolf-at-first-attempt-of-proper-regulation.

05

Objaśnienie znaczenia badań akustycznych na farmie wiatrowej Cape Bridgewater
w Australii, z 1 lutego 2015 r.

06

Objaśnienie oddziaływania infradźwięków na ludzkie ucho (prof. Alec N. Salt) –
listopad 2015 r.

07

Lista publikacji naukowych dołączona do skargi konstytucyjnej złożonej w
Trybunale Konstytucyjnym RFN na początku marca br. Zarzuca państwu
niemieckiemu narażenie zdrowia i życia obywateli poprzez brak zapewnienia
zgodności tzw. instrukcji hałasowej ze stanem wiedzy naukowej. Niemiecka
instrukcja była wzorem dla polskich regulacji w tej dziedzinie.

08

Niemcy. Artykuł gazety Die Welt omawiający narastającą opozycję wobec ekspansji
energetyki wiatrowej w Niemczech, w tym przedstawia w/w skargę konstytucyjną

09

Niemcy. Wynik wyborów komunalnych w Hesji (marzec 2016) wskazuje na rosnącą
siłę polityczną krytyków farm wiatrowych.

10

Kanada - przykład dolegliwości zgłaszanych przez sąsiadów farm wiatrowych

11

Irlandia – przykładowy dzienniczek online sąsiada farmy wiatrowej

12

Naukowa ocena teorii „nocebo”. Według tej teorii, dolegliwości sąsiadów farm
wiatrowych są formą histerii ideologicznej.

13

Dania – artykuł niemieckiej gazety Die Welt omawia oddziaływanie TW na ludzi i
zwierzęta – w tym przypadek wielkiej farmy norek w Danii. Wyjaśnia, dlaczego rady

gmin duńskie boją się w tej chwili zatwierdzać farmy wiatrowe.
Warto też obejrzeć nagranie wideo z niedawnego wystąpienia właściciela farmy
norek
http://stopwiatrakom.eu/stopwiatrakom-tv/1736-dania-je%C5%9Blico%C5%9B-takiego-mo%C5%BCe-przydarzy%C4%87-si%C4%99zwierz%C4%99tom,-to-tak%C5%BCe-i-ludziom-wideo.html
14

Finlandia – jest to kraj, w którym od energetyka wiatrowa jest rozwijana od
niedawna. Instaluje się najnowsze, najpotężniejsze turbiny. Wynik pomiarów
infradźwięków w domach ludzi oraz badań dotyczących związku między emisjami
TW a „niewyjaśnionymi” dolegliwościami ludzi mieszkających w sąsiedztwie

15

Australia – jeden z wielu przykładów manipulacji branży wiatrakowej i
sprzyjających jej władz publicznych w kwestii oddziaływania EW na ludzi – w tym
wypadku rząd stanu Queensland ukrył opinię własnego eksperta (skandal z 2015
r.). Ekspert podnosił wiele ze spraw wskazanych np. w opinii polskiego NIZ

16

USA – spadek wartości nieruchomości – propaganda a rzeczywistość – artykuł z
magazynu Forbes (wrzesień 2015

17

Niemcy – artykuł wybitnego prawnika i dziennikarza wskazuje na naruszenia praw
konstytucyjnych (częściowa konfiskata mienia bez odszkodowania i brak ochrony
zdrowia sąsiadów farm wiatrowych)

