
UCHWAŁA NR IV/21/2015 

RADY GMINY PRZEROŚL 

z dnia  27 lutego 2015 roku 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Przerośl z XXII Sesji Rady Gminy Przerośl z dnia 

06.06.2013 - Uchwała nr XXII/157/13 dotycząca trzeciej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl. 

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Przerośl z XXII Sesji Rady Gminy Przerośl z dnia 06.06.2013 

- Uchwała nr XXII/157/13 dotycząca trzeciej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl. 

Uzasadnienie: 
W związku z licznymi protestami mieszkańców Gminy, podnoszącymi m. in. argument 

ograniczenia swobód obywatelskich wynikających z konstytucji RP w zakresie swobodnego 
dysponowania swoją własnością; wysoką szkodliwością bliskiej lokalizacji turbin wiatrowych 
Rada Gminy Przerośl w/w uchwałę uchyla na podstawie art. 15 ust.l, art. 17 pkt 7 lit. c i art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2012 
poz.647 ze zm., dalej zwana u.p.z.p.) oraz art. 16 ust. 7 i art. 23 ust 5 ustawy z dnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U z 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.) w związku z art. 28 ust.l u.p.z.p.. 
Znaczący jest fakt, iż budowa turbin wiatrowych nie jest inwestycją celu publicznego. Należy przy 
tej okazji wspomnieć, iż rzeczona uchwała została podjęta niedługo po zaprezentowaniu przez 
Wójta Gminy Przerośl dnia 14.02.2013 podczas obrad komisji rolnictwa, budownictwa i ochrony 
środowiska, filmu pt. „Gamesa manipulacja”, który przedstawia w niekorzystnym świetle 
przeciwników wiatraków. Bezsprzeczne jest, iż Wójt nie zachował należytej staranności 
wymaganej przy pełnieniu jego funkcji i nie zaproponował wyświetlenia filmu, który ukazuje 
rzeczywistość wiatrakową i kłopoty sąsiadów wiatraków, które to są ogólnodostępne w internecie - 
dla ukazania pełnego obrazu bilansu zysków i strat. W związku z powyższym Radni bez pełnej 
informacji podjęli uchwałę w przedmiotowym zakresie, dlatego konieczne jest uchylenie uchwały i 
podjęcie prac nad projektem studium przy uwzględnieniu interesów zainteresowanych członków 
postępowania, a w szczególności mieszkańców Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Radzewicz 

 


