
                                                    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/162/09 
                                                          Wójta Gminy Sulików  
                                                         z dnia 3 marca 2009 roku 

 
 

WYKAZ UWAG  
do prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrę-
bów Bierna i Radzimów w gminie Sulików opracowywanych w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urzą-

dzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA (wyłożenie od 20 stycznia do 10 lutego 2009 r.) 
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ustalenia proj. planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

rozstrzygnięcie 
Wójta Gminy 

w sprawie rozpa-
trzenia uwagi 

rozstrzygnięcie 
Rady Gminy - 
załącznik do 
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................ 
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Tadeusz Po-
lowy 

informacja o braku na tablicy ogłoszeń sołectwa 
Radzimów Dolny obwieszczenia dot. wyłożenia 
dokumentacji planu do publicznego wglądu i po-
stulat „unieważnienia całej procedury” 

cały ob-
szar opra-
cowania 

na obszarze objętym 
planem ustalono zasady 
lokalizowania elektrowni 
wiatrowych i urządzeń 
towarzyszących 

tak -   

o terminie wyłożenia i dyskusji 
publicznej powiadomiono po-
przez ogłoszenie prasowe, 

obwieszczenie na tablicy ogło-
szeń UG i przekazanie ob-

wieszczeń wszystkim sołtysom; 
dla zapewnienia szerokich 

konsultacji społecznych zdecy-
dowano o powtórnym wyłożeniu 

dokumentacji do publicznego 
wglądu (17 marca – 7 kwietnia 

2009) 
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Koło Łowiec-
kie „Bażant” 
Wrociszów 

Dolny Kolonia 
2, 59-970 
Zawidów 

sprzeciw wobec lokalizacji elektrowni wiatro-
wych w granicach obwodu łowieckiego Koła; 
informacja o występowaniu w granicach obwo-
du łowieckiego siedlisk i przelotów chronionych 
gatunków ptaków i zaobserwowaniu chronio-
nych ssaków 

cały ob-
szar opra-
cowania 

na obszarze objętym 
planem ustalono zasady 
lokalizowania elektrowni 
wiatrowych i urządzeń 
towarzyszących; § 24 
ust. 7: 
W procedurze uzyskiwa-
nia decyzji o pozwoleniu 
na budowę elektrowni 
wiatrowych należy prze-
prowadzić analizę przy-
rodniczo-środowiskową, 
w szczególności doty-
czącą wpływu tych inwe-
stycji na awifaunę i nieto-
perze oraz wartościowe 
siedliska. 

-  nie   

wpływ projektowanych elek-
trowni wiatrowych na stan śro-
dowiska został ogólnie prze-
analizowany w prognozie od-
działywania na środowisko, 
uzgodnionej z PPIS i RDOŚ; 

szczegółowe analizy dot. wpły-
wu elektrowni na awifaunę 
będą prowadzone w trakcie 

opracowywania raportu oddzia-
ływania na środowisko – por 
§ 24 ust. 7 projektu uchwały 
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 Andrzej  
Raczak 

Bierna 116 
 

Zbigniew 
Bielawski 
Bierna 34 

postulat „weryfikacji opracowania ekofizjogra-
ficznego” 

cały ob-
szar opra-
cowania 

na obszarze objętym 
planem ustalono zasady 
lokalizowania elektrowni 
wiatrowych i urządzeń 
towarzyszących 

-  nie 

  

opracowanie ekofizjograficzne 
spełnia wymagania rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9 września 2002 r. 

w sprawie opracowań ekofizjo-
graficznych 

powołać „doraźną Komisję Rady Gminy” dla 
rozpoznania skutków planowanych inwestycji -  nie 

procedurę opracowywania 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego i ich  
zmian określa w szczególności 
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym; 
Rada Gminy zajmuje stanowi-
sko poprzez przyjęcie lub od-

rzucenie projektu uchwały 

przedstawić prognozę środowiskową lokalnym 
społecznościom tak - 

dla zapewnienia szerokich 
konsultacji społecznych zdecy-
dowano o powtórnym wyłożeniu 

dokumentacji planu wraz 
z prognozą środowiskową do 
publicznego wglądu w dniach 

od 17 marca – 7 kwietnia 
2009r.  

 

w załączeniu kserokopie uwag 
 


