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Odpowiedz na protest mieszkaricow wsi Wojcieszyn i Pielgrzymka
dotyczqcy lokalizacji elektrowni wiatrowych
W odpowiedzi na protest, ktory wplynaj: do Urz?du Gminy w Pielgrzymce w dniu 8 marca 201 Or. t.j
po podj^ciu przez Rad§ Gminy Pielgrzymka w dniu 26 lutego 201 Or. uchwaly Nr XLII/202/2010 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego
na lokalizacj^ elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wies Grodziska i
Wojcieszyn wyjasniam, co nastepuje:
1. Lokalizacja wiez elektrowni wiatrowych mozliwa jest na terenach uzytkowanych rolniczo,
obejmuja^cych obszar rozlegly, niezabudowany, plaski, nie osloni?ty, na ktorym panuja_
dogodne warunki wiatrowe. Obszar polozony pomi^dzy wsiami Pielgrzymka, Wojcieszyn i
Nowa Wies Grodziska spemia te warunki. Tereny, na ktory ch piano wana jest budowa farmy
wiatrowej nie jest uzytkowany turystycznie, nie jest rowniez objejy zadnymi formami
ochrony krajobrazu lub przyrody. Analiz? wplywu realizacji elektrowni wiatrowych na
krajobraz zawiera ,,Prognoza oddzialywania na srodowisko" sporzajlzona w ramach
post^powania w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. Prognoza
zostala udostejiniona wraz z projektem planu do publicznego wglajdu. Obecnie mozna si? z
nia^ zapoznac w Urz^dzie Gminy.
2. Krajobraz ulega cia^glym zmianom i zachowanie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego w
sytuacji, gdy wies ulega ogromnym przeobrazeniom jest trudne. Elementami ,,obcymi" w
tradycyjnym rozumieniu krajobrazu wiejskiego sa_ maszty telefonii komorkowej, linie
elektroenergetyczne, czy wieze elektrowni wiatrowych. Jednak niewyobrazalne jest aby
mieszkancy wsi mogli dzisiaj zrezygnowac z dost^pu do telefonii komorkowej czy energii
elektrycznej. Elektrownie wiatrowe 33. uznawane za ekologiczne zrodla energii i stanowi%
mniejsze zagrozenie dla srodowiska, w tym dla ludzi, niz konwencjonalne zrodla energii.
Przy planowaniu lokalizacji farmy wiatrowej uwzgle_dniony zostal wplyw na krajobraz,
obszary chronione oraz mieszkancow okolicznych wsi. Szczegolowa^ analiz^ zawiera
,,Prognoza oddzialywania na srodowisko".
3. Budowa farmy wiatrowej umozliwi zaangazowanie lokalnych podmiotow oraz zwi^kszy
wplywy do budzetu gminy. Prognoza skutkow fmansowych realizacji planu stanowi element
dokumentacji planu i mozna si? z nia^ zapoznac w Urz^dzie Gminy. Kwestia^dyskusyjnajest
utrata walorow turystycznych zwia^zana z realizacjq. farmy wiatrowej. ,,Przez wiele osob
elektrownie wiatrowe postrzegane sa^jako nowoczesne, przyjazne srodowisku instalacje, o
prostym a jednoczesnie wyrafmowanym ksztalcie1" i mog^stanowic atrakcj^ turystyczna^.
4. Procedura sporzajizania planu miejscowego zostala przeprowadzona zgodnie z art. 17
1 Prognoza oddziafywania na srodowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu
przeznaczonego na lokaiizacj? elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wies Grodziska i
Wojcieszyn Z. Stefaniak, Opole sierpien 2009r.

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.). Przeprowadzona zostala strategiczna ocena
oddzialywania na srodowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udost?pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z pozrif zm.). Sporzadzona zostala prognoza oddzialywania na srodowisko, zgodnie z
wymaganiami art. 51 ww. ustawy oraz zgodnie z zakresem i stopniem szczegolowosci
informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na srodowisko okreslonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zlotoryi (postanowienie Nr 42/09,
przeslane pismem ZNS-0133-04-61/WR/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ) i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu (pismo RDOS-02-WSI-7041-3/93/08/09/ja.
z dnia 22 stycznia 2009r.). W ramach tych procedur, w nast^puja^cy sposob umozliwiony
zostal udzial spoleczenstwa:
•

w Gazecie Wroclawskiej w dniu 16 pazdziernika 2008r. opublikowane zostalo
ogloszenie Wqjta Gminy Pielgrzymka o przystapieniu do sporzajdzania planu, w ktorym
zawarta zostala informacja o mozliwosci skladania wnioskow; nie zlozono zadnego
wniosku w odpowiedzi na ogloszenie;

•

na tablicach ogloszen wywieszone bylo w dniach od 16 pazdziernika do 7 listopada
2008r. obwieszczenie o przystajpieniu do sporzajdzania planu, w ktorym zawarta zostala
informacja o mozliwosci skladania wnioskow; nie wplynaj zaden wniosek w odpowiedzi
na to obwieszczenie. Obwieszczenie zostalo rowniez umieszczone w jednym z numerow
gazety lokalnej Wiadomosci Gminy Pielgrzymka.

•

w Gazecie Wroclawskiej w dniu 10 marca 2009r. opublikowane zostalo ogloszenie
Wojta Gminy Pielgrzymka o przystajiieniu do opracowania prognozy oddzialywania na
srodowisko do projektu planu, w ktorym zawarta zostala informacja o mozliwosci
skladania wnioskow; nie wplynaj zaden wniosek w odpowiedzi na to ogloszenie;

•

na tablicy ogloszen w Urz^dzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
zamieszczone zostalo Obwieszczenie Wojta Gminy Pielgrzymka o przystapieniu do
opracowania prognozy oddzialywania na srodowisko do projektu planu, w ktorym
zawarta zostala informacja o mozliwosci skladania wnioskow; nie wplynaj zaden
wniosek w odpowiedzi na to obwieszczenie;

•

w Gazecie Wroclawskiej w dniu 23 listopada 2009r. opublikowane zostalo ogloszenie
Wojta Gminy Pielgrzymka o wylozeniu projektu planu wraz z prognozy oddzialywania
na srodowisko do publicznego wglajdu oraz informacja o terminie dyskusji publicznej
nad rozwiajzaniami przyjejymi w projekcie planu a takze informacja o mozliwosci
skladania uwag; nie wplyneja zadna uwaga;

•

Obwieszczenie Wojta Gminy Pielgrzymka o wylozeniu projektu planu wraz z prognozy.
oddzialywania na srodowisko do publicznego wgladu oraz informacja o terminie
dyskusji publicznej nad rozwia^zaniami przyj^tymi w projekcie planu oraz o mozliwosci
skladania uwag, zostalo zamieszczone w dniach od 20 listopada 2009r. do 11 stycznia
2010r. na tablicy ogloszen Urz^du Gminy Pielgrzymka, w miejscowosciach
Pielgrzymka, Nowa Wies Grodziska i Wojcieszyn oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Pielgrzymka; nie wplyneja zadna uwaga;

•

w dniu 18 grudnia 2009r. odbyla si$ w siedzibie Urz^du Gminy w Pielgrzymce dyskusja
publiczna nad przyje_tymi rozwia^zaniami w projekcie planu; na dyskusj? publiczna^ nie
przyszedl nikt z mieszkaiicow.

Procedura sporzajdzania projektu planu rozpoczeja si§ w dniu 19 wrzesnia 2008r. podj^ciem

przez Rad? Gminy Pielgrzymka Uchwaly Nr XXIII/109/08 w sprawie przystajnenia do
sporzajdzenia planu a zakoriczyla si§ w dniu 26 lutego 201 Or. Uchwaly Nr XLII/202/2010 Rady
Gminy Pielgrzymka w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przeznaczonego na lokalizacj? elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa
Wies Grodziska i Wojcieszyn. Wqjt Gminy Pielgrzymka i Rada Gminy Pielgrzymka nie zostali
poinformowani w trakcie procedury o sprzeciwie mieszkancow. W trakcie procedury formalnoprawnej przeprowadzonej przez Wqjta zgodnie z przepisami prawa, mieszkaricy wsi Wojcieszyn i
Pielgrzymka nie skorzystali z mozliwosci zlozenia wnioskow lub uwag do projektu planu oraz
prognozy oddzialywania na srodowisko, nie wzieji rowniez udzialu w przeprowadzonej dyskusji
publicznej.
Dzialaja_c w imieniu mieszkancow Gminy Pielgrzymka, kieruj^c si? interesem publicznym
Rada Gminy podje^a decyzj? o przystajneniu do sporza^dzania planu a nastej>nie o jego uchwaleniu.
Wqjt Gminy Pielgrzymka, posiadaj^c upowaznienie Rady Gminy, wyrazone w Uchwale o
przystapieniu do sporzajdzenie planu, przeprowadzil procedure^ zgodnie z przepisami prawa.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostal uchwalony dla konkretnego
obszaru a nie jak jest zasugerowane przez autora protestu dla osoby, ktora pelni funkcj?
Przewodnicza_cego Rady Gminy. Jedynajntencjajest interes Gminy i wszystkich jej mieszkancow.
Wzrost dochodow wlasnych pozwoli na realizacj^ zadan inwestycyjnych niezbejdnych do
zrownowazonego rozwoju gminy. Podnoszenie kwestii personalnych, ktore zawsze wywoluja^
emocjonalne podejscie i odsuwaja^ zainteresowanie od meritum sprawy, jest dzialaniem
nieuprawnionym i niedopuszczalnym.
W zwiazku z powyzszym uznaje si? protest mieszkancow wsi Wojcieszyn i Pielgrzymka za
nieuzasadniony.
Do wiadomosci:
1.

Wojewoda Dolnosl^ski

2.

Marszalek Wojewodztwa Dolnosla^skiego

3.

Starosta Ztotoryjski w Ztotoryi

4.

Sohysi wsi Wojcieszyn i Pielgrzymka

5.

Radni Rady Gminy wsi Wojcieszyn i Pielgrzymka

6.

a/a.
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