
Przerośl, 05.02.2013

DO MIESZKA ŃCÓW GMINY PRZERO ŚL

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze dobro mieszkańców wsi, na terenie których władze gminne planują  budowę farm 
wiatrowych,  Stowarzyszenia  nasze  apelowały  od  początku  o  szeroką  konsultację  tych  planów  ze 
społeczeństwem.

Dotychczasowe doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu, że Wójt oraz Rada Gminy zmierzają do 
budowy farm wiatrowych  często  wbrew woli  lokalnych  społeczeństw,  realizując  prywatne  interesy  osób, 
których  grunty  zostały  wydzierżawione  pod  inwestycje.  Budżet  gminy  jest  nadrzędny  nad  prawami 
mieszkańców, którzy będą w przyszłości doświadczać szkodliwości siłowni wiatrowych. Rada Gminy odrzuciła 
apel o ustanowienie minimalnych odległości między projektowanymi siłowniami a budynkami mieszkalnymi.

Społeczeństwo okłamywane jest informacjami o „taniej energii”, nowych miejscach pracy związanych z 
energetyką wiatrową, rzekomym braku jej szkodliwości zdrowotnej, itp.

Ani  władze gminne,  ani  Inwestor  nie informują  o  niepodważalnym złym wpływie „wiatraków”  na 
zdrowie ludzi. Ponadto siłownie wiatrowe obniżają wartość sąsiednich gruntów i nieruchomości, ograniczają 
prawa właścicieli do władania nimi (np. zakaz wznoszenia nowych budynków, zakaz stosowania określonych 
upraw), likwidują szeroko rozumianą turystykę, itp.

Władze  gminne  ignorują  zalecenia  Departamentu  Zdrowia  Publicznego  Ministerstwa  Zdrowia,  o 
„lokalizowaniu elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 2 km od siedzib ludzkich”, uzależniając 
lokalizację elektrowni wiatrowych od życzeń inwestora.

Podpisując  porozumienie  z  firmą  Gamesa  Energia  Polska  Sp.  z  o.o.,  Wójt  złamał  prawo  i  uległ 
korupcyjnemu  wpływowi  Inwestora,  gdyż  sporządzenie  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
uwzględniającego lokalizację farmy wiatrowej – nie jest celem publicznym. Zawarcie kolejnego „Porozumienia 
o współpracy” z dnia 30.05.2011 pomiędzy Wójtem Gminy Przerośl  a Gamesa Energia Polska Sp. z o.o., 
w  której  Inwestor  zobowiązuje  się  wypłacać  odpowiednie  kwoty  po  zrealizowaniu  kolejnych  etapów 
administracyjnych, umożliwiających budowę farmy wiatrowej i zatwierdzeniu ich przez Wójta dowodzi, że 
Wójt  i  Rada  Gminy  godzą  się  realizować  wyłącznie  interesy  Inwestora  oraz  podporządkowują  plany 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem jego prywatnych interesów. Biorąc pod uwagę datę podpisania 
porozumienia (30.05.2011), a w szczególności ANEKSU z dnia  10.05.2012, późniejszy przebieg konsultacji 
społecznych oraz spotkanie z dnia  14.08.2012  w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań...” nie miało już 
żadnego znaczenia i było całkowitą fikcją.

Znamienne  jest,  że  Przewodniczący  Rady unika  odpowiedzi  na  zapytanie  o  udzielenie  informacji 
publicznej z dnia 28.11.2012 „czy Radni gminy Przerośl mieli zawarte na dzień 09.10.2012 umowy dotyczące 
dzierżawy gruntów lub osiągali jakiekolwiek inne korzyści materialne w związku ze współpracą z inwestorami 
w energetykę wiatrową...”, chociaż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej powinien 
był  takiej  informacji  udzielić.  Wójt  i  Radni  są  osobami  pełniącymi  funkcje  publiczne  i  nie  dotyczą  ich 
ograniczenia ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenia nasze wystosowały dnia 23.01.2013 list otwarty do Wójta, 
Przewodniczącego i  Radnych Gminy Przerośl  z apelem o rewizję  dotychczasowego stanowiska w sprawie 
budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Przerośl i uchwalenie minimalnej odległości 2 km od domów 
mieszkalnych (na wzór sąsiednich gmin i powiatów).

W trosce  o  wiarygodność  i  rzetelność  informacji  dotyczących  wpływu  elektrowni  wiatrowych  na 
zdrowie dołączamy artykuł z ostatniego numeru „Wiadomości Rolniczych” miesięcznika ODR w Szepietowie.

Do wiadomości:
– Wójt Gminy Przerośl
– Przewodniczący Rady Gminy Przerośl
– Radni Gminy Przerośl
– Sołtysi Gminy Przerośl

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Środowiska „Kruszki”
Stowarzyszenie Społeczno – Krajobrazowe „OKMIN”

Marek
Ołówek

KM
Usunięcie tekstu na prośbe firmy której dotyczył.
Tekst usunięto na prośbę firmy której dotyczył.


