RADA GMINY
fcAŃCUT
U C H W A Ł A Nr XXXIX/355/18
Rady Gminy Łańcut
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Łańcut dotyczącego konieczności zmian
przepisów prawa w zakresie elektrowni wiatrowych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) i § 27 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Łańcut
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/33/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego
2003r. w sprawie Statutu Gminy Łańcut (t.j. Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 17 lipca 2014,
poz. 2043)
Rada Gminy Łańcut u c h w a I a, co następuje:
§1
Przyjmuje się apel Rady Gminy Łańcut dotyczący konieczności zmian przepisów prawa
w zakresie elektrowni wiatrowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała podlega przekazaniu: Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezydentowi
RP, Prezesowi Rady Ministrów,

Ministrowi Energii, Ministrowi Infrastruktury,

Parlamentarnemu Zespołowi Górnictwa i Energii, Parlamentarzystom RP, Wojewodzie
Podkarpackiemu, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łańcut.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
ŁAŃCUT

Załącznik do
uchwały Nr XXXIX/355/18
Rady Gminy Łańcut
z dnia 9 marca 2018 r.

Apel Rady Gminy Łańcut
Radni Gminy Łańcut zgromadzeni w dniu 9 marca 2018r. na sesji Rady Gminy
Łańcut wyrażają głębokie zaniepokojenie dotyczące stosowania przepisów ustawy
z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016r.
poz. 961). Ustawa ta obowiązująca od dnia 16 lipca 2016r. jest ustawą gwałcącą
ochronę wolności, prawa człowieka i obywatela, rangę własności i zasadę równego
traktowania wszystkich mieszkańców.
Gmina Łańcut w majestacie prawa realizując obowiązujący porządek prawny od
2007r. procedowała zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie lokalizacji 19 elektrowni wiatrowych o całkowitej wysokości 150 m,
publikując je w dniu 18 września 2009r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z zakazem lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w odległości 350
m od elektrowni wiatrowych.
Najbliższa zabudowa z funkcją mieszkaniową znajduje się w odległości ok. 500
m od istniejących elektrowni wiatrowych, a lokalizowanie funkcji mieszkaniowej
zgodnie z nową ustawą w odległości 1500m jest niedopuszczalną ingerencją
w podstawowe prawo jakim jest własność. Substancja mieszkaniowa w tym obszarze
skazana jest na całkowitą likwidację po śmierci technicznej istniejącego budownictwa.
Gmina Łańcut jest gminą wiejską z rozpowszechnioną zabudową zagrodową,
a wprowadzone regulacje uniemożliwiają rozwój miejscowości oraz stwarzają prawną
blokadę budownictwa zagrodowego. Dotyczy to tysięcy działek i setek właścicieli.
Tak władze gminy, jak i jej mieszkańcy zostali oszukani i pozbawieni
podstawowych praw zapewnionych ustawą zasadniczą tj. Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wszystkie elektrownie wiatrowe zostały wybudowane, oddane do użytku
i działają zgodnie z prawem. Tymczasem nowe zwiększone odległości odnoszą się także
do obszarów, na których przed wejściem w życie zmian zostały usytuowane
elektrownie wiatrowe. W trakcie realizacji w latach 2011-2012 inwestycji
wiatrakowych zarówno gmina, jak i jej mieszkańcy uwzględniali warunki zabudowy
w strefie obowiązującej w planie dla elektrowni wiatrowych. Przy innych założeniach -

ustalonych aktualną ustawą - Gmina Łańcut nie wyraziłaby zgody na lokalizację farmy
wiatrowej na jej terenie.
Rada Gminy wskazuje, że powołana na wstępie ustawa wprowadza całkowity
brak rozwoju budownictwa mieszkaniowego, nie tylko na terenie Gminy Łańcut, ale
również na terenach przyległej gminy, tj. Gminy Markowa, zaś elektrownie wiatrowe
w Gminie Gać - zlokalizowane przy granicy Gminy Łańcut - wprowadzają zakaz
zabudowy funkcji mieszkaniowej na terenie Gminy Łańcut. Powyższe obrazuje mapa
załączona do apelu.
Mając na uwadze fakt, że wszelkie działania Wójta Gminy Łańcut w sprawie
zmiany ustawy poprzez wielokrotne wystąpienia i ponaglenia do posłów, Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Energii nie odniosły żadnego skutku,
Rada Gminy Łańcut apeluje i wzywa do zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016r.
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych poprzez pozostawienie
dotychczasowych obowiązujących (przed zmianą) przepisów prawa w zakresie
odległości zabudowy mieszkaniowej w stosunku do elektrowni wiatrowych oddanych
do użytku przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

