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d

nizej podpisani

PAN TOMASZ SYBIS
W6J GMINY PIELGRZYMKA
Szanowny panie Wojcie

W zwiqzku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo z 3.03.2010 protestuja.ce w sprawie budowy farm
wiatrowych na terenie naszej gminy oraz w zwia.zku z tekstami, ktore ukazaty si$ w ostatnim
biuletynie informacyjnym urze.du gminy Pielgrzymka, domagamy sie. w imieniu osob podpisanych pod
protestem z dnia 3.03.2010, aby zaprzestat Pan polityki dezinformowania spoteczeristwa gminy i
wyjasnit publicznie wszystkie okolicznosci zwiqzane z uchwaleniem zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Pielgrzymka.
Wprowadzenie tak radykalnych zmian w charakterze zabudowy i wykorzystania naszych terenow
wymaga na pewno przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej oraz rzetelnych konsultacji
spotecznych. Ograniczenie sie^ tylko do obowia.zuja.cej procedury jest charakterystyczne obecnie dla
tego typu dziatari takze w innych osrodkach administracyjnych Polski.
Zastrzezenia, a wtasciwie zarzuty, jakie kierujemy do Pana sa. naste.puja.ee:
1. Rozpoczynajqc na tamach ,,Wiadomosci Gminy Pielgrzymka" polemike. z mieszkancami, ktorzy
podpisali protest, nie zamiescit Pan w tym biuletynie samego protestu. Wten sposob mogt
Pan sie. odniesc tylko do niektorych zarzutow, przemilczajqc spraw^ zaangazowania w proces
uchwalania zmian przewodnicza.cego rady gminy. W zwia.zku z powyzszym domagamy sis
udostQpnienia listy wszystkich osob, ktore petniqc w gminie funkcje samorzqdowe lub
pracuja.c w urz^dzie gminy moga. odniesc korzysci materialne z tytutu lokalizacji elektrowni
wiatrowych na terenach, ktorymi dysponujq. Dotyczy to rowniez cztonkow rodzin
wymienionych osob. Taka lista powinna bye podana do wiadomosci publicznej.
2. Zarzucit Pan autorom protestu dezinformowanie osob, ktore podpisaty protest. Czujemy sie,
urazeni tym zarzutem i domagamy SJQ sprostowania oraz przeprosin na tamach biuletynu.
Informujqc zebranych mieszkaricow o planach budowy elektrowni wiatrowych w naszej
gminie, przedstawialismy korzysci oraz zagrozenia z tego wynikajqce, a nie ,,informacje
nieprawdziwe i niepetne", jak napisat Pan w biuletynie. To Pan postuzyt sie. w biuletynie
metoda. wybiorczego informowania spoteczenstwa, zamieszczaja.cwyta.cznie informacje o
samych korzysciach i braku jakichkolwiek zagrozeri, pochodza.ce od Polskiego Stowarzyszenia
Energetyki Wiatrowej.
3. Poinformowat Pan czytelnikow biuletynu, ze pierwszy nasz protest wptynaj do gminy dnia
8.03.2010. Jest to nieprawda, bowiem pierwszy, spontaniczny protest, a wtasciwie apel do
Pana, zostat napisany podczas zebrania wiejskiego w Wojcieszynie w dniu 25.02.2010, kiedy
to Pani Sottys poinformowata nas, ze nastepnego dnia, tj. 26.02.2010 ma si§ odbyc sesja rady
gminy, w ktorej programie jest uchwalenia zmiany PZP. Pismo wraz z lista. podpisow
uczestnikow zebrania, zostato przekazane Pani Sottys, ktora zostata zobowiqzana do

przekazania go wojtowi. Chcielismy, aby pismo zostato odczytane przed gtosowaniem i zeby
radni zastanowili sie., czy dodatkowa, obiektywna ekspertyza w sprawie oddziatywania na
srodowisko planowanych inwestycji nie bytaby potrzebna.
4. Jako jednego z argumentow za budowq farm wiatrowych uzyt Pan informacji, ze szacunkowe
dochody gminy z tego tytutu wyniosq 500 -700 tys. zt, tj. 16-22% dochodow gminy.
Jednoczesnie obok jest informacja o planowanych na 2010 dochodach w wysokosci 14,5
min.zt. tatwo policzyc, ze przedmiotowe wptywy do gminy wyniosq 3,4-4,8%. Jest to tez
przyktad dezinformowania spoteczenstwa.
Na koniec pytania:
a)

Z czyjej inicjatywy i na czyj koszt uruchomiono w gminie procedure^ zmiany PZP pod
kqtem wyznaczenia terenow pod budowe, elektrowni wiatrowych? (dokumenty)

b) W jaki sposob (kryteria, procedure) dokonano wyboru biura urbanistycznego, ktore
przygotowato zmiane^ PZP wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko?
c)

Dlaczego w biuletynie z grudnia 2009 (nr 4/50), gdy miaty odbyc SJQ konsultacje
spoteczne, nie ma zadnej wzmianki o planowanej budowie elektrowni wiatrowych?

d) Kto wziqt udziat w tzw. konsultacjach spotecznych 18.12.2009 i czy powstat protokot
zawierajqcy tresc wystqpien?
e)

Dlaczego do tej pory nie opublikowano na stronie --v^y ; - : = -\,- .-v^^ -

uchwaty z 26

lutego 2010.
Oczekujqc wyjasnienia ww. zarzutow i odpowiedzi na postawione pytania, pozostajemy w
nadziei, ze cata sprawa jest jedynie wynikiem nieporozumien i braku dostatecznej wiedzy o
zagadnieniu farm wiatrowych wsrod osob podejmujgcych decyzje, a nie wynika ona z
przyziemnych pobudek materialnych.
Z wyrazami szacunku, przedstawiciele mieszkancow Wojcieszyna i Pielgrzymki podpisanych
pod protestem z 3.03.2010,

Ewa Wolak
Andrzej Kmita
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Jacek Barciszewski
Do wiadomoki:
1. Starosta Ztotoryjski
2. Urzqd Marszaikowski Wydziat Prawny
3. Wojewoda Dolnoslqski
4. a/a

Adres do korespondencii:
Jacek Barciszewski
Wojcieszyn 80,59-524 Pielgrzymka

Tel. 76 877 59 49; 509 048 891

