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dotyczy: postępowań administracyjnych w sprawie budowy turbin wiatrowych

Stowarzyszenie Zwykłe Kocham Mazowsze pragnie wyrazić poparcie dla stanowiska
przez Komitet Protestacyjny przeciw budowie elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Mała Wieś
wyrażonego w piśmie z dnia 05.03.2013r.
Stowarzyszenie Zwykłe Kocham Mazowsze występujące jako strona postępowania "Budowa
Farmy Wiatrowej Wyszogród składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o
maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą
infrastrukturą towarzyszącą" bezpośrednio spotka się z sytuacjami opisanymi w piśmie Komitetu
Protestacyjnego.
Stowarzyszenie wyraża stanowisko, iż do czasu wdrożenia szczegółowych uregulowań prawnych
wszelkie postępowania powinny zostać zawieszane.
Należy przypomnieć, iż:
1. Prezydent RP w grudniu 2012 wystosował apel o moratorium dla postępowań dotyczących
turbin wiatrowych do czasu wdrożenia stosownych przepisów oraz przeniesienie rozpatrywania
spraw na poziom wojewodów.
2. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Ministrów wyrażonym w piśmie z dnia 21.11.2012
WSPA-4812-44-(4)12 występuje pilna potrzeba wprowadzenia regulacji w zakresie minimalnej
odległości od zabudowań mieszkalnych.
3. Ministerstwo Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego z dnia 27.02.2012r jednoznacznie
wskazał minimalną odległość pomiędzy turbinami wiatrowymi a zabudowaniami mieszkalnymi,
jako dystans od 2 do 4 km.
4. Rozpoczęła pracę Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(druk nr 758), która pracuje nas wnioskiem o wprowadzenie minimalnej odległości 3km dzielącej
turbiny wiatrowe od zabudowań mieszkalnych i lasów.
5. W dniu 11.03.2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie konieczności wprowadzenia norm ochronnych,
gwarantujących poszanowanie zdrowia ludzi mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych. Brak
ścisłych norm technicznych w tym zakresie powoduje, że możliwe jest lokalizowanie farm
wiatrowych, w tym o dużej mocy, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych.
Stowarzyszenie Kocham Mazowsze wyraża opinię, iż w świetle wymienionych wystąpień
prowadzenie jakichkolwiek postępowań, świadczyć może o dążeniu do wydawania decyzji przed
wprowadzenia norm ochronnych, gwarantujących poszanowanie zdrowia ludzi mieszkających w
pobliżu turbin wiatrowych.
Jednocześnie Stowarzyszenie Kocham Mazowsze wnioskuje aby w zakładce "Energia z wiatru"
były umieszczane wszystkie informacje na temat postępowań prowadzonych przez Urząd Gminy
Mała Wieś w sprawie turbin wiatrowych, w tym również tych które dotyczą turbin wiatrowych
zlokalizowanych w gminach sąsiednich. Jako przykład podajemy brak informacji nt.
obwieszczenia z dnia 21.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji środowiskowej
przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród dla przedsięwzięcia "Budowa Farmy Wiatrowej
Wyszogród składającej się z 13 elektrowni wiatrowych".
Wnosimy o umieszczenie niniejszego wystąpienia w zakładce "Energia z wiatru" na stronie
internetowej Gminy.
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