Protokoi
z dnia 20 maja 2010 r.
z zebrania wiejskiego we wsi Wojcieszyn
Przewodniczajca zebrania Pani Jolanta Bernasiewicz -Softys wsi Wojcieszyn powitala
przybytych mieszkancow. W zawiadomieniu o zwotaniu niniejszego zebrania wskazywalo
nastejnyajcy porzajdek obrad:
1. Otwarcie zebrania,
2. Informacja Wojta Gminy,
3. Informacja autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. Informacja inwestora,
5. Dyskusja.
Ogloszenie stanowi zal^cznik do protokohi.
Pan Jacek Barciszewski wnioskowal o nowy porzajdek zebrania.
Pan Wqjt zaproponowat aby informacja Pana Barciszewskiego stanowila pkt 5 porzajdku, pkt
6 - wystaj)ienie przedstawiciela z Dobkowa i pkt 7 Dyskusja.
Pan Barciszewski przedstawil swqj porz^dek spotkania a takze postulowat za tym aby
na koniec spotkania przyja^c opini? w sprawie farmy wiatrowej uchwal^.
Przewodniczajca spotkania zapytaia zebranych czy sa^ za przyj?ciem wniosku
zaproponowanego przez Pana Barciszewskiego: 26 osob - za, 5 osob - przeciw, 6 osob wstrzymalo si?.
Pani softys przeczytala porzajdek zebrania zaproponowany przez Pana
Barciszewskiego (w zatajczeniu):
1. Informacja na temat energetyki wiatrowej dr inz. Henryka Wojciechowskiego Politechnika Wrociawska.
2. Informacja Wojta Gminy.
3. Wystaj>ienie ze Stowarzyszenia Kaczawskiego.
4. Informacja autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Informacja Pana Jacka Barciszewskiego na temat przebiegu pracy nad uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni
wiatrowej Gminy Pielgrzymka oraz protestu mieszkancow Wojcieszyna i
Pielgrzymki.
6. Informacja inwestora.
7. Dyskusja i wnioski.
8. Podjecie uchwat zebrania wiejskiego w jawnym gtosowaniu.
9. Zakonczenie zebrania.
Przewodnicza^ca zapytala kto jest za przyj^ciem takiego porzajdku?: 40 giosow - za, 2 gtosy przeciw, 4 glosy - wstrzymujajce si?. Zebrani przyjeji porzajdek zebrania. Jednoczesnie
poprosila zebranych o nie przeszkadzanie w wystapieniach,. aby kazde z nich trwato po 15
min.
Ad. 1
Pan dr Henryk Wpjciechowski w swoim wystapieniu przedstawil problemy
wynikajajce z budowy farm wiatrowych, a takze powiedzial o nowej unijnej dyrektywie 3x20
% obligujajcej do zmniejszenia emisji gazow cieplamianych dp 2020 r. o 20%, racjonalizacji
wykorzystania energii i jej ograniczenie zuzycia o 20% oraz zwiejcszenie udzialu energii
produkowanej z odnawialnych zrodel energii takze o 20 %. Powiedzia!, ze elektrowni
wiatrowych o mocy 160 kW si? w Polsce nie produkuje, z tego tez wynika ze wi?kszosc
maszyn do budowy wiatrakow przywozonych jest z zachodu, ktore sa, starymi zuzytymi

cz?sciami. Z uzyskanych wiadomosci przez Pania^ poset Ann? Zalewska^ z Ministerstwa
Gospodarki - 90% to stare maszyny.
Koszt produkcji energii z wiatraka (jesli nie ma dofinansowania ) to kwota 520 -550 zl przy
koszcie z elektrowni cieplnej 197 zl. Zeby przystapic do budowy wiatraka z punktu widzenia
gospodarki musza. bye spemione warunki: elektrownie wiatrowe powinny bye zasadne
ekonomicznie, przyjazne dla srodowiska i akceptowalne spoiecznie.
Wladza zostala scedowana na gminy czyli na wqjta i rad? gminy, a radny powinien zasi?gac
informacji od spoleczenstwa. Aby wybudowac wiatraki nalezy wykonac opracowanie SWAT
czyli slabe i mocne strony przedsi?wzi?cia, szans? rozwoju dla gminy i zagrozenia dla gminy.
To powinno bye krotkie opracowanie i kazdy z mieszkancow gminy powinien je otrzymac
a dopiero pozniej powinno odbyc si? zebranie wiejskie i dyskusja o wiatrakach.
Moc jaka_ generuje wiatrak uzalezniona jest od predkosci wiatru w tym regionie. A na tym
terenie nie ma odpowiedniej predkosci wiatru wiec aby ja^ uzyskac nalezy bardzo wysoko
wyciqgn^c wieze. Jesli jest ona jedna to da si? ja^ zniesc a jesli jest ich 40-60 szt, jak jest w
gminie Margonin, to nie mozna ich zniesc.
Analiza SWAT powinna bye wykonana przed zmianami w planach zagospodarowania
przestrzennego, poniewaz zmiany sq placone przez gmin? czyli podatnikow gminy to koszt
200-300 tys. Po tym powinna bye wykonana rzetelna analiza zyskow i strat, co gmina na tym
zyska, czy tylko podatki. Grunt rolny trzeba przekwalifikowac na grunt przemystowy a to
duzy wzrost podatku. Wojewodzkie Biuro Urbanistyczne we Wroclawiu opracowuje studium
przestrzenne na temat wiatrakow dla Dolnego Slajska, jest takze spoleczna dyskusja nad nim.
Z dokumentu wynika ze % dolnego Slajska jest wytqczone z budowy wiatrakow. Sa^ tarn tez
mocne i slabe strony jak rowniez informacja ze wiatrak dobrze pracuje jak wiatr dmucha, w
przeciwnym wypadku trzeba wybudowac turbin? gazowa^ by oddawac stafy wartosc mocy do
systemu. Na Dolnym Sla_sku wiatr wieje z predkosci^ 4,5 m/s a na wysokosci 150-200 m to 6
m/s w skali roku. W Polsce wiatraki produkuja^ 0,69% produkowanej energii, przy zuzyciu
148 terawatogodzin wiatraki produkuja. 1029. Koszt wytwarzania 1 kWh to 70 gr. Wiatraki
sa_ awaryjne srednio co 4 lata.
Negatywne oddzialywanie wiatrakow na srodowisko generuje okreslone zaklocenia
w postaci hatasu styszalnego, infradzwi?k6w, rzucanie cienia, rzucanie lodem oraz
oddzialywanie na srodowisko (wymaga wykonania raportu oddziaiywania na srodowisko).
Infradzwi?ki wytwarzane przez nie w ekspozycji 8 godzinnej to 85 dB. Odleglosc od
zabudowan powinna wynosic 2 , 5 - 3 km tak aby w zabudowaniach byto max 40 dB.
Wi?kszosc informacji mozna znalezc na stronie www.stopwiatrakom.eu.
Ad.2
Wqjt podzi?kowal Panu dr za bardzo interesujace informacje chociaz bardzo skrajne i
nie dotyczajce naszej gminy i naszych planow wiatrowych. Poinformowal takze zebranych o
koniecznosci zwolania zebrania wiejskiego z jego inicjatywy. Po uchwale Rady Gminy w
sprawie planu zagospodarowania przestrzennego na rece Pani sohys zostala zlozona skarga,
ktora^ Pani soltys odczytala na sesji i zostalo to potraktowane jako glos w dyskusji. Pan Wqjt
chcial publicznie wyjasnic wszystkie zarzuty autorow protestu kierowane w stron? rady
gminy, radnych oraz pracownikow urzedu. Zwohijajc zebranie Pan Wqjt chcial aby
mieszkancy mieli pema^ informacj? o wiatrakach, aby ustyszeli argumenty przeciw i za.
Powiedzial o analizie SWAT, ktor^ przytaczal Pan dr, a ktora w tym przypadku byla
zrobiona. Poinformowal zebranych o wszystkich procedurach, ktore trzeba bylo spelnic
zgodnie z ustawa^ aby poinformowac na kazdy m etapie prac prowadzonych nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie informacje ukazywary si? w gazetkach
gminnych: 1 - z czerwca (wyjazd radnych i sohysow do Wolina - farma wiatrowa), 2 - z
wrzesnia 2008 r. (z obrad rady gminy, w ktorej jest informacja o podjeciu uchwaly w sprawie

przystapienia do planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacj? elektrowni
wiatrowych), 3 — zmiana studium.
Pan Wqjt powiedzial, ze rola^ radnych gminy i jego jest patrzenie przez pryzmat calej
gminy i jej interesow. takze o kilkakrotnych spotkaniach w latach 2007-2008 r. z
deweloperami budujajcymi wiatraki, z bunnistrzem i wladzami Wolina. Gmina Wolin jest
gmina, turystyczna.. Pan Wqjt zapytal burmistrza Wolina dlaczego nie boi si? migracji
zwierzat, ochrony ptakow, nietoperzy? Odpowiedz padta, ze to sa^ mity, zwierzeta sq. nie
migruja^ a pienia^dze do budzetu gminy wpiywaja. i to spore. Kolejnym etapem informacji to
prasa, internet, gmina oscienna Zagrodno. Nastejraie radni i softysi sami pojechali do gminy
Wolin aby przekonac si? jak wiatraki w rzeczywistosci dzialaja_.
Gmina Pielgrzymka zawarta umow? darowizny z firma, Epa, ktora przekazala 27 tys.
na zmian? mpzp. 19 wrzesnia 2009 r. zostat a podjeta uchwala w sprawie przystapienia do
mpzp, w lutym 2010 r. taki plan zostat przez Rad? Grainy przyjety.
Pan Wqjt powiedzial takze o podatku, ktory wprynie do budzetu Gminy - to kwota
500-700 tys. w skali roku. To bardzo duzy zastrzyk pieni?zny dla Gminy. Jesli chcemy
inwestowac to musimy posiadac takze wklady wlasne. Na naszym terenie powstanie
maksymalnie 16 turbin wiatrowych. U naszych sajsiadow w gminie Zagrodno, Chqjnow i w
gminie Ztotoryja takze powstana. farmy wiatrowe. Wqjt wyrazil swqja. opini?, ze zaden duzy
inwestor nie zainwestuje w naszej gminie a z samej turystyki nie mamy zadnych wplywow.
Gminy turystyczne takze buduja^ elektrownie wiatrowe.
Pan Bagrowski oswiadczyl, ze nie popiera budowy farmy wiatrowej we wsi
Wojcieszyn.
Ad.3
Pan Krzysztof Rozp^dowski - czlonek Stowarzyszenia Gory i Pogorze Kaczawskie.
W swoim wystaj)ieniu powiedzial, o negatywnych skutkach posadowienia farm wiatrowych
na terenie gminy Pielgrzymka, o znieksztalceniu terenu przez te wiatraki. Przedstawil
symulacj? jak moze wyglajdac teren na ktorym maja^ stac wiatraki. Mowil takze, ze energii
odnawialnej w energetyce moze bye jedynie 5 %. Wi?cej informacji na temat ferm
wiatrowych znalezc mozna na stronie w\v^^tan]iajivviatrcnva...mfo- Kohczajc swoja_ prezentacj?
zwrocil si? do mieszkancow z apelem: Aby nie niszczyli Krainy Wygastych Wulkanow.
Ad.4
Glos zabrata Pani Agnieszka Walesa, czlonek Zachodniej Okr?gowej Izby
Urbanistycznej we Wroclawiu, ktora wyjasnila na czym polegala praca nad planem
zagospodarowania przestrzennego pod budow? farmy wiatrowej.
Jej praca rozpoczela si? po podj?ciu przez Rad? Gminy uchwaly w sprawie przystajrienia do
planu zagospodarowania przestrzennego. Powiedziala o wszystkich procedurach zgodnie z
ustawa^ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ustawie o udost?pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udzial spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz
oceny oddziarywania na srodowisko, ktore okreslajq jakie procedury powinny bye wykonane
aby spoleczenstwo w pemi uczestniczylo w pracach na kazdym etapie. Pierwszym etapem
bylo podj?cie uchwaly przez Rad? Gminy, nast?pnie ogloszenie w Gazecie Wroclawskiej i
lokalnej prasie, nast?pnie zawiadomienie odpowiednich instytucji o przystaj)ieniu do zmiany
studium i planu. W zawiadomieniu byla informacja, ze mozna skladac wnioski i zastrzezenia
na kazdym etapie procedury. Instytucje skorzystaly z tego prawa i odpowiedziaty na pisma w
terminie 21 dni, zadna inna osoba nie wniosla zadnych zastrzezen. Projekt mpzp zostal
pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Regionalna^
Dyrekcj? Ochrony Srodowiska, Marszalka Dolnoslajskiego, Regionalny Zarza.d Gospodarki
Wodnej, Wojewod?, Zarza^l Drog, Sanepid, Zarzajd Powiatu itp. Nast?pnie bylo wylozenie

projektu wraz z prognoz^ oddziafywania na srodowisko do publicznego wgladu (ogloszenie
w prasie, na tablicach ogloszen i w biuletynie informacji publicznej).
Pani Ewa Wolak poinformowata, ze Biuletyn Informacji Publicznej nie dziala i strona
urzedowa tez.
Padla odpowiedz, ze obecnie sq. chwilowe problemy z BIP ale na stronie
ww\\yHekp:zymka,bjz ukazuj^ si? takze wszystkie te same informacje co w BIP.
Pani Wai?ga dalej kontynuowala swoja^ wypowiedz thimaczac terminy wylozenia do
wgladu planu to 21 dni a zmiany studium 30 dni. Byl podany termin skiadania uwag do planu
a takze termin i godzina dyskusji publicznej. Na takiej dyskusji pojawiia si? tylko jedna osoba
- Pani z ANR, ktora dowiedziala si? ze strony BIP urzedu. Zadnych innych uwag do studium,
planu i prognozy nie wniesiono. Po wylozeniu nast?puje uchwalenie studium i planu
zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowymi dokumentami, ktore w tych procedurach si?
wykonuje to opracowanie ekofizjograficzne, prognoz? oddziatywania na srodowisko oraz
prognoz? skutkow finansowych. Takie dokumenty s% zatajcznikiem do planu, sa^ zaopiniowane
przez Wojewod? oraz sa^ do wgladu w Urzedzie Gminy Pielgrzymka.
Pani Wal?ga sprostowala wypowiedz dr Wpjciechowskiego na temat opracowania Studium
lokalizacji elektrowni wiatrowych w wojewodztwie dolnoslaskim jest to opracowanie
studialne zrobione przez Wojewodzkie Biuro Urbanistyczne, ktore jest jednostkq.
organizacyjna^ samorzajdu wojewodztwa dolnosl^skiego czyli Marszalka. Analizuje ono w
skali 1:50 000 uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Dolnego Sl^ska i
wskazuje tereny potencjalne na ktorych te farmy mog^ bye zlokalizowane. Jest do dokument
studialny, w skali bardzo ogolnej.
Pan Kmita zapytal w jaki sposob umozliwiono spoleczehstwu udzial w procedurach
planu?
Pan Wqjt jeszcze raz wyjasnii wszystkie procedury umozliwiaja^ce udzial
spoleczenstwa na etapie prac planistycznych (Gazeta Wroclawska, bip, strona internetowa,
tablice ogloszen solectw, tablica ogtoszen Urzedu Gminy, gazetka gminna).
Ad.6
Informacja inwestora. Pan Witek przedstawtf informacje o odnawialnych zrodlach
energii jakimi sa^ wiatraki. Stwierdzit, ze halas z wiatrakow jest i bedzie. Czlonkostwo w unii
europejskiej zobowiazuje nas do uzyskania 7,5 % udziahi energii odnawialnej w 2010 r. Za
nie dostosowanie si? grozi Polsce kara nakladana przez uni?. Mowil takze o innych zrodla
odnawialnych - elektrownie wodne, atomowe, biogazownie. Wiatraki oczywiscie ingeruja^ w
krajobraz ale kopalnie w?gla brunatnego takie jak Betchatow takze ingeruja^ Powiedzia) o
odleglosci od zabudowan, ktora powinna bye taka aby poziom haiasu na zewnatrz budynku
bylo max 40 dB i odlegtosc 460 m.
Pan Bagrowski zadal pytanie: Jakie straty poniosa^ mieszkancy?
Odpowiedz: Mieszkancy nie poniosa^ zadnych strat, zadna dzialka pod wiatraki nie
zostala sprzedana tylko wydzierzawiona. Rolnik nie placi podatku tylko dzierzawca. Po 29
latach umowa wygasa i jesli nie zostanie przedhizona to nastapi demontaz wiatrakow, ktory
idzie na koszt inwestora.
Pytanie o stary sprzet na budow? wiatrakow przywozony z zachodu.
Pan Marek Roszak odpowiedzial, ze nie jest to prawda zaden sprzet nie jest stary.
Cz?sci kupowane sa^ z Polski tylko
Pytanie: Kto pokryje koszty naprawy nawierzchni asfaltowych przy transporcie
wielkogabarytowych elementow?
Odpowiedz: Koszty poniesie inwestor. Na taki transport musz^ bye pozwolenia od
zarzajdow drog wojewodzkich, powiatowych i gminnych. Dow6z elementow powinno
odbywac si? noca^.
Pan Bagrowski zapytal czy podpisano umow? z gmin^ na dzialki?

Odpowiedz: Umow? na dziatki podpisuje si? z dzierzawca^.
Pani Wolak zapytala o ocen? oddziatywania na srodowisko czy zostala zrobiona?
Inwestor opowiedziat, ze ten dokument jest dost?pny w urz?dzie gminy i kazdy ma
dost?p do niego. Przedstawil takze informacje o pracach prowadzonych nad raportem
oddziafywania na srodowisko.
Ad. 5
Pan Jacek Barciszewski powiedziaJ, o stratach wartosci nieruchomosciach na terenach
naszej gminy w zwiqzku z budowa^ fanny wiatrowej. Przedstawil co przyshiguje
mieszkancom zwohija^cym zebranie wiejskie (statut wsi Wojcieszyn - w zala^czeniu).Zgodnie
ze statutem sotectwa wsi Wojcieszyn Rada Gminy powinna przedstawic samorzqdowi
mieszkancow
do zaopiniowania projekt uchwafy w sprawie zagospodarowania
przestrzennego. Taki projekt nie zostat przedstawiony samorzajdowi mieszkancow
Wojcieszyn. Tablice ogloszen sa^ nieczytelne za duzo w nich informacji roznych, nie
chronologicznie poukiadanych. Zaproponowat podj^cie uchwal konczajcych zebranie
wiejskie.
Ad.7
Pan Wqjt poinformowal zebranych, ze kazdy mieszkaniec ma prawo wniesienia do
Rady Gminy skargi, opinii itp. Uchwala w sprawie planu zostala przyjeta i Wojewoda
opiniuje ja^ i pqjdzie do druku. Powiedzial takze o bardzo malym budzecie Gminy, o nowych
tablicach na kazdej wsi.
Pytanie: kiedy bedzie kanalizacja?.
Pan Wojt odpowiedzial, ze pod uwag^ brane byly priorytetowe sprawy, czyli budowa
osrodka zdrowia, przedszkola, hali. Kosztorys na kanalizacj? to 30 mln zlotych a to nie
pokrywa kosztow przyl^czy do budynkow, ktore sa^ bardzo drogie. Rozwazane jest
fmansowanie budowy oczyszczaini przydomowych.
Ad. 8
Pani Przewodniczajca odczytata uchwaly i przystaj)iono do gfosowania.
1. W sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie solectwa Wojcieszyn oraz
jego okolicach- o nie wyrazeniu zgody na lokalizowanie elektrowni wiatrowych(
zala^cznik nr 2):
za- 19 osob, przeciw- 7osob, wstrzymalo si?-4 osoby.
2. W sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie soiectwa Wojcieszyn oraz
jego okolicach- o naruszenie uprawnien (zafycznik 3):
za - 19 osob, przeciw - 8 osob, wstrzymafo si? - 3 osoby.
Uchwafy zostaly podjfte.
Ad.9
Pani Soltys poinformowala zebranych o spotkaniu w dniu 07.06.2010 r. o godz. 17.00,
ktore odb?dzie si? w WTZ w sprawie zawi^zania stowarzyszenia. Na tym zebranie wiejskie
zakonczono.
Zakonczenie zebrania godzina 22.30
Protcjkolowaia:
W zai^czeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Listy obecnosci.
Uchwala w sprawie nie wyrazenia zgody na budowy elektrowni wiatrowych.
Uchwala w sprawie naruszenia uprawnien.
Ogjoszenie o zebraniu.
Statut Soiectwa Wojcieszyn.
Porzadek zebrania - nowoprzyjety.

