
Komitet lokalny w gminie Męcinka 

  

  

Lokalizacja/miejsce inwestycji  

Sichów, Sichówek, Słup, gmina Męcinka, woj. dolnośląskie 

  

Nazwa i zakres inwestycji 

W ramach inwestycji planowano budowę 33 elektrowni wiatrowych o wysokości 145 m i 

mocy 2 MW każdy. Ponadto Inwestor wnioskował o 18 000 ha powierzchni zainwestowania. 

Dawało to ukrytą możliwość do rozbudowy farmy wiatrowej do znacznie większych 

rozmiarów. 

  

Główne zagrożenia dla mieszkańców (wg mieszkańców) – uzasadnienie wniosku o 

wsparcie 

Zwróciliśmy się z prośbą o merytoryczne wsparcie do Towarzystwa na rzecz Ziemi, z uwagi 

na to, że według mieszkańców miejscowości Sichów, Sichówek, Słup: 

1) granice opracowanego Studium zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm 

wiatrowych były niezgodne z granicami określonymi w załączniku graficznym do uchwały o 

przystąpieniu do zmiany studium nr 143/08 z 28 października 2008r., 

2) przewidywana lokalizacja farm wiatrowych uwzględniała tylko i wyłącznie interes 

inwestora, hamowała rozwój gminy na okres 30 lat i nie równoważyła tym interesów 

wszystkich stron postępowania, 

3) nie uwzględniała aktualnych opinii i badań naukowców w przedmiotowej sprawie, 

4) była niezgodna z założeniami Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

województwa dolnośląskiego oraz z założeniami opracowywanego aktualnie Studium 

uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie 

dolnośląskim, 

5) oparta była na błędnych założeniach dotyczących oddziaływania na środowisko (brak w 

prognozie skumulowanego oddziaływania wszystkich źródeł hałasu), 

6) zupełnie nie uwzględniała wariantów alternatywnych miejsc lokalizacji, oddalonych od 

siedlisk ludzkich, 



7) obszar objęty zmianą studium obejmował grunty rolne klasy trzeciej, co jest niezgodne z 

ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, 

poz.1266 ), 

8) proponowane umiejscowienie elektrowni wiatrowych znajdowało się w bardzo bliskim 

sąsiedztwie skupisk ludzkich, co niewątpliwie doprowadziłoby do: 

- konfliktów społecznych na dużą skalę, 

- obniżenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w promieniu widzialności 

wiatraków, co wpłynie na pogorszenie statusu materialnego lokalnej społeczności, 

- powstania zakłóceń w transmisjach radiowych, telewizyjnych i funkcjonowaniu sieci 

komórkowych, co negatywnie wpłynie na jakość życia okolicznych mieszkańców. 

9) niewłaściwe położenie elektrowni wiatrowych stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi i zwierząt przebywających w jej pobliżu, a także niekorzystnie wpływałoby na stan 

środowiska przyrodniczego: 

- powodowałoby hałas oraz fale akustyczne ( infradźwięki ) groźne dla ludzi i wszelkich 

gatunków zwierząt, wywołujące tzw. syndrom turbiny wiatrowej, charakteryzujący się 

zaburzeniami snu, omdleniami, nudnościami, przyspieszoną akcją serca, kłopotami z 

koncentracją i pamięcią, 

- byłoby przyczyną tzw. efektu stroboskopowego, powodującego zaburzenia psychiczne i 

halucynacje, 

- wprowadziłoby obce krajobrazowo elementy do istniejących panoram widokowych, 

- lokalizacja na obszarze chronionym Natura 2000 pogorszyłaby stan siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk ptaków, szczególnie unikalnych gatunków na zbiorniku wodnym „Słup”, 

- lokalizacja byłaby oparta na niewłaściwej ocenie wpływu wiatraków na przeloty ptaków i 

ich bezpieczeństwo oraz nie uwzględniałaby zróżnicowania gatunkowego ptaków. 

10) ponadto przewidywana lokalizacja: 

- nie uwzględniała możliwości negatywnego oddziaływania na zabytki ,np. kościół w Słupie, 

- nie uwzględniała analizy lokalnych, regionalnych i krajowych planów, tj. budowy drogi 

ekspresowej S-3 oraz możliwości eksploatacji węgla brunatnego ze złoża „Legnica”, 

powodującej zwiększoną migrację ludności na tereny miejscowości, przy których mają 

powstać farmy wiatraczne. 

  

Podjęte działania przez Towarzystwo i mieszkańców  

Prawnik Towarzystwa udzielił konsultacji w zakresie problemów związanych z realizacją 

przedsięwzięć potencjalnie zagrażających środowisku. 



W dniach 07-08 marca 2010 r. przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej w 

Sichowie i Słupie. Mimo bardzo trudnych warunków lokalowych, z pełnym zrozumieniem ze 

strony wykładowców, zajęcia odbyły się w pełnym wymiarze. W warsztatach wzięły udział 

52 osoby.  

Na zlecenie Towarzystwa przygotowana została analiza raportu oddziaływania na środowisko 

dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, o których mowa wyżej. Ponadto przedstawiciel 

Towarzystwa na rzecz Ziemi wsparł społeczność lokalną biorąc udział w dyskusji publicznej 

przeprowadzonej w gminie Męcinka. 

Złożono uwagi do raportu w formie pisemnej.  

  

Efekty podjętych działań 

Według ustnej informacji pracownika Urzędu Gminy w Męcince, inwestor wycofał się z 

planowanej lokalizacji w miejscowościach Sichów, Sichówek, Słup. 

  

Kontakt z grupą 

Janina Kraśnicka 

tel. 502 22 32 68 

e-mail: biuro@ekoleg.pl   

 


