
Komitet mieszkańców gminy Ustka (Stowarzyszenie na rzecz wszystkich Istot) 

  

   

W ramach inwestycji przewiduje się budowę w gminie Ustka 3 farm wiatrowych: 

  

 Farma Duninowo-Pęplino - 31 szt. wiatraków  

 Farma Mozdzanowo-Starkowo - 34 szt. wiatraków  

 Farma Zaleskie -18 szt. wiatraków (tutaj prawdopodobnie inwestor ma już pozwolenie 

na budowę)  

 

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

wsparcie 

Budowa tak potężnej farmy wiatrowej licząca łącznie 83 wiatraki jaka ma powstać na terenie 

Gminy Ustka ze względu na duże gabaryty oraz rozległy obszar, oddziaływać będzie na 

bardzo rozległy teren zamieszkały przez wielu ludzi Dodatkowy niepokój wzbudza fakt, iż 

przedsięwzięcie planowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionej przyrody do 

którego nie wątpliwie należy Jezioro Modła obszar ten ma duże znaczenie dla ochrony 

ptaków a także próba usytuowania siłowni w bezpośredniej bliskości budynków 

mieszkalnych w niektórych przypadkach w odległości mniejszej niż 300m. Jednocześnie 

raport oddziaływania na środowisko oraz zawarte w nim informacje są sprzeczne z dostępną 

literaturą w zakresie projektowania elektrowni wiatrowych Bardzo ważną przesłanką jest fakt 

iż inwestycja ta będzie funkcjonować kilkadziesiąt lat i jej realizacja może spowodować 

nieodwracalne szkody dla przyrody jak i ludzi zamieszkujących w sąsiedztwie . 

Obawiamy się ogromnego spadku wartości naszych gruntów, ogranicza się mam swobodę 

decydowania o swoim terenie ,naszej własności.  

 

Podjęte działania przez Towarzystwo i mieszkańców  

Zarejestrowano stowarzyszenie zwykłe o nazwie „Stowarzyszenie na rzecz wszystkich Istot” 

w siedzibą w Duninówku 76-270 Ustka w dniu 9.czerwca 2009r w porozumieniu z Panią 

prawnik Pauliną Kupczyk, która udzieliła porad w zakresie utworzenia stowarzyszenia.  

W dniu/dniach 19 i 20 listopada 2009r. przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej. 

W warsztatach wzięło udział 20 osób. Wykłady prowadzone były przez przedstawicieli 

Towarzystwa na rzecz Ziemi” i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. 

Na prośbę osób będących stroną toczącego się postępowania administracyjnego została 

przeprowadzona analiza raportu oddziaływania na środowisko dotycząca farmy Duninowo. 



Opinię nt. raportu otrzymała Wójt Gminy Ustka i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Gdańsku.  

Strony postępowania złożyły uwagi i wnioski do raportu oddziaływania na środowisko w 

Urzędzie Gminy Ustka a następnie wnieśliśmy odwołanie od Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach Wójta Gminy Ustka do samorządowego Kolegium Odwoławczego 

Słupsku. Prawnik Towarzystwa udzielił konsultacji i wskazał podstawy prawne na które 

można się powoływać przy odwołaniu od decyzji.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wezwało strony toczącego się postępowania 

administracyjnego na rozprawę administracyjną w dniu 20 listopada, dotyczącą odwołania od 

decyzji środowiskowej Wójta Gminy Ustka, w której między innymi uczestniczył 

przedstawiciel Towarzystwa w roli pełnomocnika stron i wskazał na braki w przedłożonej 

przez inwestora dokumentacji. 

Stowarzyszenie na rzecz wszystkich Istot wniosło uwagi i wnioski do Raportu oddziaływania 

na środowisko fermy Mozdzanowo-Starkowo. Jednocześnie zgłosiło chęć udziału w 

postępowaniu administracyjnym na zasadach strony. W tym temacie porady zasięgnęliśmy u 

prawnika Towarzystwa. Jednocześnie uwagi i wnioski do raportu wniosło Towarzystwo na 

rzecz Ziemi.  

 

Kontakt z grupą: 

Teresa Laska, Duninówko 1, 76-270 Ustka, e-mail: nero1@onet.pl  
 

mailto:nero1@onet.pl

