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W nawia.zaniu do pisma protestujqcych z dnia 12.04.2010r. dotyczqcego procedur
planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3-ch sotectw naszej Gminy
zakoriczonych uchwata. Rady Gminy Pielgrzymka w dniu 26 lutego 2010r. uprzejmie informuje^ ze nikt
z osob uczestniczqcych w tych procedurach po stronie tut. Urz^du Gminy nie odniost jakichkolwiek
korzysci materialnych z tego tytutu, gdyz jedynie realizowano obowiqzki prawne wynikaja.ee
z post^powari w tychze zagadnieniach planistycznych. W catym procesie zmian planistycznych byty
one transparentne i zgodne z ustawa. z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Jednoczesnie informuj^, iz nie podzielam przedstawionego katalogu tzw. ,,zastrzezeri"
w Waszym pismie. W tym kontekscie nie jest wtasciwe zgdanie podawania Panstwu hipotetycznego
wykazu osob, ktore Waszym zdaniem mogq odnosic korzysci materialne z lokalizacji elektrowni, gdyz
taki katalog racjonalnie i prawnie nie istnieje.
Ponadto informuj^, ze w catosci podtrzymujQ swoje stanowisko wyrazone w pismie z dnia
30 marca 2010r. oraz w ,,Wiadomosciach Gminy Pielgrzymka" z grudnia 2009r.
Odnoszqc SJQ do pytari niniejszym wyjasniam, ze:
1. Procedura zmiany PZP pod kqtem wyznaczenia obszaru pod budowQ elektrowni wiatrowych
uruchomiona zostata na wniosek i koszt firmy EPA Spotka z o.o. w Szczecinie ( dokumenty do
wglqdu w pok. 14 ),
2. Wyboru biura urbanistycznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowieri publicznych w trybie przetargu nieograniczonego sposrod 3 ofert,
3. Odpowiedzi na pkt c i d udzielitem w pismie z dnia 30 marca 2010r.
4. Uchwata Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie PZP zostata skierowana
do publikacji w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Dolnosla.skiego i wejdzie w zycie
w terminie 30 dni od dnia ogtoszenia. Publikacja jest cz^scia. procesu promulgacyjnego, jego
ostatnim elementem, nieodzownym do nabrania przez podj^te akty normatywne mocy

prawnej. Publikacja uchwat ma na celu ich upowszechnienie, aby umozliwic obywatelowi
zapoznanie si$ z nimi a ponadto stuzy takze kontroli spotecznej. Ogtoszenie jest warunkiem
ich funkcjonowania w powszechnym obrocie prawnym. Do dnia dzisiejszego uchwata nie
zostata opublikowana w zwiqzku z powyzszym nie jest prawem miejscowym i nie moze bye
zamieszczona w BIP.
Rozumiem obawy mieszkancow zwiqzane z planowanq budowq, jednakze argumenty
przemawiaja.ce za realizacja, tej inwestycji sa. wazne dla rozwoju i dalszej przysztosci

naszej

Gminy. Przed podje.ciem decyzji zostata przeprowadzona gruntowna analiza catosci zagadnienia
zwiqzanego z instalacja. farm wiatrowych.

Do wiadomosci:
1. Starosta Ztotoryjski
2.

Urzgd Marszatkowski Wydziat Prawny

3. Wojewoda Dolnoslqski
4. a/a

