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 w dniu 28 czerwca 2011 roku podczas Sesji Rady Gminy Przyrów Pan Zdzisław 

Kijewski przedstawiciel firmy CONERGA przedstawił radnym propozycję 

zbudowania na terenie gminy Przyrów farmy wiatrowej oraz propozycję 

podpisania Listu Intencyjnego w tym zakresie.

…..„Wójt zapoznał z listem intencyjnym w sprawie budowy farmy wiatrowej.

Radni w dyskusji w tym temacie jednomyślnie opowiedzieli się za budową takiej 

farmy na terenie gminy, a co za tym idzie podpisaniem listu intencyjnego w tej 

sprawie”…..
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 28 września 2011 Rada Gminy podejmuje uchwały startowe dotyczące zmiany 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw: Bolesławów, Przyrów, 

Stanisławów, Staropole, Wiercica i Zarębice

 Zaczynamy pracę nad PZP raportami oddziaływania na środowisko i analizy 

dotyczące ilości turbin (początkowo 18)

 Po analizach dotyczących bezpiecznych odległości od zabudowań itp.. 

ostatecznie zostaje 15 turbin

 Dnia 8 maja 2014 roku Rada Gminy jednomyślnie podejmuje uchwały w 

sprawie miejscowych PZP
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 W roku 2016 wydawane są pozwolenia na budowę poszczególnych turbin

 W tym procesie wpływa jeden protest od mieszkanki Częstochowy 

posiadającej grunty na naszym terenie, że nie życzy sobie aby wirnik obracał 

się nad jej gruntem. Protest zostaje uwzględniony i turbina zaprojektowana 

tak aby nie naruszać działki właścicielki. Ostatecznie turbina nie jest 

realizowana z powodu braku uzasadnienia ekonomicznego. Był to jedyny 

protest w trakcie całego postępowania.



Korzyści dla Gminy Przyrów

i jej mieszkańców

 Zwiększenie możliwości rozwojowych ze względu na dobrą infrastrukturę 
energetyczną w Gminie Przyrów. Gmina Przyrów zyskuje też bezpieczeństwo 
energetyczne.

 Podatek od nieruchomości od osób prawnych ok. 1 200 000 zł rocznie.(obecnie ok 
800 000 zł.) Wpłynie to pozytywnie na wskaźniki Gminy Przyrów wymagane ustawą 
o finansach publicznych.

 Dzierżawa gruntów, opłaty za położenia kabla itp. w sumie ok 400 tys. zł rocznie 
dla samorządu Gminy Przyrów.

 Założenie spółdzielni energetycznej a co za tym idzie, niższe opłaty za przesyłanie 
energii dla wszystkich mieszkańców Gminy Przyrów.

 Wpływy dla właścicieli gruntów z tytułu umów dzierżawy.

 Wpływy dla Gminy Przyrów z tytułu przyszłego podatki CIT – 6,71% 
(z każdego 1 mln zysku 67 tys. dla gminy. Dzisiaj dostajemy 3 200 zł. w skali roku.



Korzyści dla Gminy Przyrów

i jej mieszkańców

 Możliwość większego dofinansowania organizacji społecznych typu: OSP, KGW, 

Klub Sportowy, Klub Seniora, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Przyrów, szkół, parafii, itp.

 Wybudowane drogi dojazdowe do turbin, które pozostaną do ogólnego 

wykorzystania.



GMINA PRZYRÓW
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