
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Zdzis³awa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza
na 83. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, do ministra œrodowiska
Andrzeja Kraszewskiego, do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera oraz do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do biura senatorskiego zwrócili siê mieszkañcy Gminy £yszkowice, powiat ³owicki, po³o¿onej w woje-

wództwie ³ódzkim, z proœb¹ o podjêcie interwencji w sprawie planowanej w miejscowoœci Zakulin budo-
wy farmy wiatrowej „Bonwid”.

Dwa z szeœciu wiatraków maj¹ powstaæ w miejscowoœci Zakulin. Zgodnie z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego wiatraki maj¹ znajdowaæ siê w odleg³oœci poni¿ej 500 m od zabudowañ. Planowane
wiatraki maj¹ mieæ moc do 3 MW, wysokoœæ 170 m i rozpiêtoœæ skrzyde³ 120 m. Mieszkañcy obawiaj¹
siê pogorszenia jakoœci ¿ycia i pozbawienia mo¿liwoœci rozbudowy swoich budynków i gospodarstw.
Wieœ Zakulin to wieœ typowo rolnicza i rolnicy prowadz¹cy swoje gospodarstwa obawiaj¹ siê, i¿ realiza-
cja inwestycji budowlanej o takim charakterze w ich otoczeniu spowoduje znaczne pogorszenie warun-
ków gospodarowania, obni¿y wartoœæ ich nieruchomoœci, ograniczy mo¿liwoœci inwestycyjne oraz
zrujnuje ¿ycie biologiczne na tym terenie.

Mieszkañcy podnosz¹ jeszcze jeden fakt. Otó¿ dzia³ki, na których powstaj¹ wiatraki, s¹ w¹skie, co oz-
nacza, ¿e ramiona wiatraków bêd¹ znajdowaæ siê nad s¹siednimi dzia³kami, na co ich w³aœciciele nie wy-
ra¿aj¹ zgody. A przecie¿ realizacja inwestycji budowlanej bez zgody s¹siada jest naruszeniem jego prawa
w³asnoœci. Zatem nasuwa siê zasadne pytanie – czy taka lokalizacja wiatraków we wsi Zakulin jest zgod-
na z przepisami? Prosimy o informacje odnoœnie do zasad i sposobu lokalizacji oraz na temat odleg³oœci
od zabudowañ, w jakiej musz¹ znaleŸæ siê wiatraki takiego typu, jakie bêd¹ budowane w Zakulinie.

Ponadto, jak podnosz¹ mieszkañcy, projekt planu zosta³ latem ubieg³ego roku tylko wy³o¿ony do
wgl¹du w urzêdzie gminy, a mieszkañcy wsi nie zostali poinformowani o planowanej inwestycji. Oczywi-
ste jest, ¿e nie ka¿dy mieszkaniec wsi o charakterze rolniczym ma czas na œledzenie na bie¿¹co wyda-
rzeñ w gminie, tym bardziej w okresie wzmo¿onych prac polowych, to jest w czasie ¿niw. W ten sposób
projekt planu zagospodarowania przestrzennego uprawomocni³ siê bez sprzeciwu mieszkañców. Podjê-
cie takiego postanowienia przez w³adze gminy oznacza, i¿ nie zosta³y przeprowadzone konsultacje spo-
³eczne. Czy pominiêcie opinii mieszkañców przy tej inwestycji jest zasadne? Prosimy o informacje
odnoœnie do zasad i trybu postêpowania w zakresie informowania mieszkañców przy okazji tego rodzaju
inwestycji. Ponadto mieszkañcy wsi Zakulin podnosz¹ problem skandalicznego, ich zdaniem, trybu
podejmowania uchwa³y przez radê gminy.

Pod z³o¿onym w biurze senatorskim protestem podpisali siê prawie wszyscy mieszkañcy wsi Zakulin
(94 podpisy), zatem uprzejmie prosimy Panów Ministrów o zapoznanie siê z ich argumentami, o podjê-
cie interwencji w powy¿szej sprawie, a przede wszystkim o sprawdzenie poprawnoœci realizacji inwesty-
cji. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ poœród przeciwników inwestycji s¹ tak¿e mieszkañcy, którym
proponowano inwestycje na ich dzia³kach.

Z powa¿aniem,
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa




