Wojcieszyn, dn. 3.03.2010
Wojt Gminy Pielgrzymka

Mieszkancy wsi Wojcieszyn i Pielgrzymka na otwartym zebraniu w dniu
3.03.201 Or. zgtaszaj'3, STANOWCZY PROTEST, dotycza.cy lokalizacji
elektrowni wiatrowych na zachodnich obrzezach tych wsi zalegalizowanej
uchwata. Rady Gminy w dniu 26.02.2010, uzasadniaja^c go tym, iz:
-lokaiizacja takich obiektow w sposob zasadniczy zmienia charakter tych
terenow zaliczanych do typowo rolnych i turystycznych na typowo
przemystowe;
-w sposob generalny zmienia krajobraz od wiekow zwi^zany z charakterem
zabudowy przylegtych wsi oraz ich niepowtarzalny urok;
-nie przysporzy dodatkowych miejsc pracy, ktore moga. bye stworzone przez
rozwoj turystyki na terenach do tego stworzonych, a co w sposob
zdecydowany zostanie zahamowane przez iokalizacje tych obiektow na tych
wtasnie terenach;
-korzysci uzyskane przez gmine w postaci podatkow od tych obiektow,
wystarcza. jedynie na pokrycie szkod wyrza^dzonych dewastacja. infrastruktury
drogowej i terenow typowo rolniczych przy realizacji tego zadania;
-wg aktualnych danych statystycznych tereny przylegte do funkcjonuja^cych
elektrowni wiatrowych, a w szczegolnosci dziatki budowlane i zabudowane
straca. na wartosci;
-cala procedure postepowania administracyjnego zostata przeprowadzona
w sposob niejasny i bez kompletnego poinformowania mieszkahcow tych
wsi o poczynaniach wtedz gminy w tak istotnej dla nich sprawie;
-niedopuszczalna jest sytuacja, aby sprawuja.cy urza.d Przewodniczacego
Rady Gminy z racji petnienia tej funkcji mogl stac sie osoba. najbardziej
zainteresowana, zmiana. dokonan^ w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy, pozwalaj^c^ na realizacje takiego zadania na jej
terenie, gdzie gtowne korzysci odniesie wtasnie On, jako ze takie dziaianie
podlega jedynie ocenie organow do tego celu powotanych.

Wobec powyzszych zarzutow skladamy swoje podpisy pod niniejszym
PROTESTEM, ktory trafiaja.c w rece Wojta Gminy powinien posluzyc mu,
jako jej gospodarzowi do powtornej analizy zaistniatej sytuacji.
Oczekujemy odpowiedzi w ustawowym terminie na adres naszego
Przedstawiciela, Pana Jacka Barciszewskiego, zamieszkatego w
Wojcieszynie nr 80. S^-Sih fi Elgin
Do wiadomosci otrzymuja;
1. Starosta Ztotoryjski
2. Urzqd Marszatkowski WydziaJ Prawny
3. Wojewoda Dolnos(a.ski
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