
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XXVI/210/2009 RADY GMINY SULIKÓW 
Z DNIA 28 STYCZNIA 2009 ROKU 

Rada Gminy Sulików działając w nawiązaniu do rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (Monitor Polski nr 25, poz. 365 
z dnia 19 lipca 1999 r.) oraz uznając, Ŝe uŜytkowanie odnawialnych źródeł energii umoŜliwia osiągnięcie 
korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych, podjęła działania zmierzające do wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych, które powinno stać się integralnym elementem zrównowaŜonego rozwoju gminy 
zatwierdzając przedmiotową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków 
wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna 
i Sulików). 

Celem podstawowym zatwierdzanej zmiany planu jest przygotowanie gminy Sulików do przyjaznego 
i bezpiecznego dla ludzi i środowiska wdroŜenia energetyki wiatrowej. Równie waŜnym celem jest stworzenie 
warunków formalno-prawnych do prowadzenia skutecznych działań w zakresie aktywnego uczestnictwa 
podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w rozwoju energetyki odnawialnej w gminie Sulików. 

Funkcja parków wiatrowych jako forma wykorzystania przestrzeni, jest zgodna z ustaleniami studium 
stanowiącego podstawę polityki przestrzennej w gminie i jest jednocześnie najkorzystniejsza dla przestrzeni 
gminy. Obszar objęty opracowaniem nie posiada większych ograniczeń ekofizjograficznych dla lokalizacji 
turbin wiatrowych, nie posiada ograniczeń ze strony prawnych form ochrony przyrody i zabytków, nie jest 
zabudowany. Ponadto obszar połoŜony jest w zasięgu dogodnego dostępu komunikacyjnego dróg powiatowych 
i gminnych. 

Kryterium podstawowym przy wyborze lokalizacji była merytoryczna poprawność usytuowania 
wiatraków, tak aby były one oddalone od siebie w odległościach zapewniających właściwa moc urządzeń 
generujących oraz aby izolinia przewidywanego hałasu obejmowała swym zasięgiem jak najmniejszy obszar 
terenu. Kryterium własności terenu na którym lokalizowany jest wiatrak było kryterium wspomagającym. 
Usytuowanie urządzeń wiatrowych w sposób podany w projekcie planu jest poprawne i zapewnia 
kompromisowe respektowanie wniosków wielu osób. 

Zatwierdzenie zmiany planu ma na celu umoŜliwienie realizacji inwestycji pn. „Park elektrowni 
wiatrowych KOŹMIN” i jest wykonywana na wniosek potencjalnego inwestora tego przedsięwzięcia. Ponad to 
efektem przedmiotowej zmiany planu będzie stworzenie warunków prawnych do aktywnego uczestnictwa 
podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w rozwoju energetyki odnawialnej. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie korzystna dla gminy - pozyska ona alternatywne źródło 
energii, w tym najbardziej poŜądanej ze środowiskowego punktu widzenia – energii odnawialnej, co moŜe 
wpłynąć równieŜ na przyciągnięcie nowych inwestycji i wzrost gospodarczy gminy. 
Podstawowe korzyści jakie moŜe przynieść planowy rozwój energetyki wiatrowej w gminie Sulików to: 

1. dochody czerpane ze sprzedaŜy energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe zasilają 
budŜet gminy 

2. włączenie lokalnej siły roboczej, firm budowlanych i usługowych w proces budowy systemu turbin 
wiatrowych ma istotny wpływ na likwidację bezrobocia, a tym samym na obniŜenie kosztów 
społecznych 

3. korzyści marketingowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii dla dobra mieszkańców gminy, 
budowa wizerunku gminy "przyjaznej" środowisku. 

oraz dla lokalnej społeczności 
1. wytwarzanie nowej wartości oznacza wzrost zamoŜności ludności czerpiącej zyski z udostępnienia 

terenów dla lokalizacji urządzeń wiatrowych, co przyczynia się do podniesienia jakości Ŝycia 
społecznego, 

2. moŜliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub niewykorzystanych rolniczo, 
3. wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym gminy 
4. poprawia jakość Ŝycia mieszkańców oraz szczególnie cennego przyrodniczo środowiska, co jest 

szczególnie waŜne dla gminy. 
Niestety, inwestycja zmieni w sposób trwały klimat akustyczny w środowisku oraz krajobraz, które są 

nieodłącznie związane z duŜymi inwestycjami infrastrukturalnymi – szczegółowe ograniczenia związane 
z uŜytkowaniem i zagospodarowaniem tego terenu określiła przedmiotowa zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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