
STANOWISKO NR 2/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie gminy Rudniki w pobliżu miejscowości Zimnowoda

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Gminy Lipie 

Rada Gminy Lipie 
przyjmuje stanowisko: 

1. Rada Gminy Lipie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanej budowy farm wiatrowych na terenie 
gminy Rudniki. Wspomniana inwestycja ma być zlokalizowana w pobliżu należącej do gminy Lipie miejscowości 
Zimnowoda. W licznych wnioskach, skierowanych do Wójta i Rady Gminy Lipie, mieszkańcy Zimnowody 
wyrażają swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec planów budowy farm wiatrowych oraz zwracają się o podjęcie 
działań w tej sprawie. 

 Obawy mieszkańców dotyczą negatywnego wpływu inwestycji na ich zdrowie, ze względu na emitowany przez 
turbiny hałas mechaniczny oraz infradźwiękowy, który może wywoływać i potęgować objawy wielu chorób. 

 W obecnym stanie prawnym jeden wiatrak otoczony jest strefą o promieniu 500 m, w której przewiduje się 
ograniczenia inwestycyjne, ograniczenia w zabudowie i zalesianiu, co daje ok. 80 ha zablokowanych dla 
przyszłego rozwoju. To bardzo dużo! 

 Gmina Lipie obejmuje swym zasięgiem tereny cenne przyrodniczo. Budowa farm wiatrowych w ich pobliżu 
spowoduje utratę niepowtarzalnych warunków krajobrazowych, które są niezwykle istotne dla odwiedzających ją 
turystów, a także samych mieszkańców.  Na terenie naszej gminy znajduje się wiele form chronionych, m.in. 
Załęczański Park Krajobrazowy, trzy rezerwaty przyrody, a także dwa obszary „Natura 2000”, przy czym jeden 
z nich został utworzony w celu ochrony zimowisk miejsc nietoperzy, należących do największych w Polsce. 
Planowana inwestycja, ze względu na realną możliwość kolizji nietoperzy z elementami wiatraków, zagraża ich 
populacji. 

 Warto podkreślić, że z uwagi na ryzyko utraty zdrowia, zniszczony krajobraz oraz brak możliwości nowych 
inwestycji poprzez utrudnienia w zagospodarowaniu działek położonych w sąsiedztwie farm, znacznie spadnie 
wartość lokalnych nieruchomości, co naraża mieszkańców gminy Lipie na realne straty finansowe.

2. Rada Gminy Lipie zobowiązuje Wójta Gminy Lipie do przekazania niniejszego stanowiska Wójtowi Gminy 
Rudniki. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Lipie

Henryka Siejka
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