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Farmy wiatrowe w Gminie Kobylnica
Pierwsza farma wiatrowa powstała w 2008 r.
pomiędzy Zajączkowem, Widzinem a Łosinem.
Inwestorem są japońskie koncerny Mitsui i
Japan Power. Na terenie farmy stanęły 24
elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 48 MW (co
stanowi ok. 5% energii wiatrowej pozyskiwanej w
całej Polsce). Moc każdej elektrowni wynosi 2
MW.
Druga farma wiatrowa powstała pod koniec
2011 roku pomiędzy Płaszewem a Luleminem.
Inwestorem jest hiszpański Fundusz Taiga
Mistral. Na farmie stanęło 18 turbin wiatrowych
o łącznej mocy 39,6 MW. Moc każdej elektrowni
wynosi 2,2 MW. Inwestycja kosztowała
ok. 360 mln zł.

Społeczne postrzeganie
inwestycji wiatrowych
Wynik wielu decyzji podejmowanych na
różnych szczeblach

Wizerunek inwestycji wiatrowych w mediach

Społeczny odbiór realizowanych inwestycji
Lokalizowanie elektrowni wiatrowych na terenach wiejskich, w okresie realizacji
pierwszych tego typu inwestycji, wprowadziło w wielu miejscach zaniepokojenie i
napięcia społeczne.
Zauważalne było, że napięcia społeczne są znacznie mniejsze, w sytuacjach, w
których lokalna społeczność ma świadomość korzyści, jakie uzyskuje z tytułu
funkcjonowania na danym terenie elektrowni wiatrowych.
Jeśli decyzje dotyczące inwestycji podejmowane są z pominięciem głosu
społeczności, to sprawia, że spotykają się z nieufnością.
Na zdecydowane zwiększenie akceptacji społecznej dla budowy elektrowni
wiatrowych odziaływują dodatkowe świadczenia i dotacje na rzecz sołectw i
gminy.
Wartym rozważenia jest postulat, aby osoby zamieszkujące w sąsiedztwie farmy
wiatrowej miały możliwość nabywania udziałów w takim nowym przedsięwzięciu.
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Protesty mieszkańców przeciwko farmom
wiatrowym są klasycznym przykładem
syndromu NIMBY (not in my backyard – ang.
nie w moim sąsiedztwie)

Jego istotą jest sprzeciw społeczności
lokalnej przeciwko konkretnym inwestycjom
w sąsiedztwie ich miejsc zamieszkania,
przy jednoczesnym uogólnionym poparciu
dla danego rodzaju inwestycji

Konsekwencją syndromu NIMBY są
konflikty lokalizacyjne typu NIMBY, czyli
konflikty pomiędzy mieszkańcami a
inwestorem (lub/i władzą lokalną i innymi
podmiotami), których przedmiotem jest
lokalizacja konkretnej inwestycji.

CZYNNIKI SPOŁECZNE

Niski poziom wiedzy na temat
energetyki wiatrowej i OZE - jako
rezultat zaniechania długofalowej,
ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej ze strony instytucji
rządowych oraz organizacji
zrzeszających inwestorów.

konflikt

Przewlekły proces zmian w
Miejscowym Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego

Brak współpracy instytucji rządowych i
samorządowych - szczególnie
wojewódzkich, powodujący blokowanie
możliwości realizacji inwestycji

Niespójność przepisów prawa i ich
odmienna interpretacja przez
instytucje publiczne uczestniczące w
procesie inwestycyjnym

CZYNNIKI ADMINISTRACYJNE

Akceptacja społeczna – efekt zrozumienia i
dostrzeżenia korzyści

Oczekiwanie od
inwestorów bardziej
partnerskiego
podejścia, podjęcia
współpracy z lokalną
społecznością

Realizacja działań przez
inwestora (zwłaszcza o
zagranicznym kapitale) w
wielu przypadkach wiąże
się z obawą przed
utraceniem „wspólnego
dobra”, jakim jest
zamieszkiwany przez nas
teren

Stworzenie
płaszczyzny do
dialogu i
dyskusji

Dużą rolę odgrywają
merytoryczne i
rzeczowe spotkania
prowadzone w
atmosferze partnerstwa
z lokalną społecznością;
kampanie informacyjne,
wykorzystywanie
dostępnych narzędzi
komunikacji

Uwypuklenie tego,
jakie korzyści wynikają
z realizacji
funkcjonowania na
danym terenie
elektrowni wiatrowych

W trakcie trwania inwestycji w
elektrownie wiatrowe
realizowane są dodatkowe
projekty, często poprawiające
infrastrukturę w gminach, a
podczas eksploatacji farmy
wiatrowej dokonywane są
różne świadczenia wspierające
lokalne aktywności

Akceptacja dla
realizowanych
działań

Mądrze i odpowiedzialne
prowadzony dialog, w
perspektywie czasu, pozwala na
osiągnięcie porozumienia.
Wszystkie strony stają się
partnerami przy realizacji
działań

Przykłady działań realizowanych przez Gminę Kobylnica w
celu zmiany sposobu postrzegania inwestycji wiatrowych
Przed rozpoczęciem
inwestycji

Wdrożenie działań o
charakterze
informacyjno promocyjnym

Okres inwestycji

Przyciąganie kolejnych
inwestorów

Okres po
inwestycji

Rozwój nowych
technologii i innowacji

Przed rozpoczęciem
inwestycji

ARGUMENT
Rozwój energetyki
wiatrowej przyczynia się
do tworzenia nowych
miejsc pracy

Okres inwestycji

Uzyskanie przez
samorząd dobrej marki
gminy sprzyjającej
inwestorom

Okres po
inwestycji

Stworzenie
proekologicznego
wizerunku gminy

Przed rozpoczęciem
inwestycji

ARGUMENT
Rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Okres
inwestycji

Rozbudowa
infrastruktury
komunikacyjnej

Okres po
inwestycji

Akceptacja społeczna

Początek działań: jeszcze
przed rozpoczęciem prac
budowlanych
Sposób realizacji: cyklicznie
organizowane spotkania w
poszczególnych
miejscowościach, lokalne
inicjatywy, współpraca z
liderami lokalnymi, dialog
obywatelski, dedykowane
materiały promocyjne,
kampanie medialne,
konkursy, prelekcje w
szkołach, zaangażowanie
środowiska naukowego

Dlaczego warto odpowiednio zaaranżować
działania?

WYZWANIA

Protesty przeciwko farmom wiatrowym były i nadal są masowo
rozpowszechnione w całym kraju za pomocą środków masowego
przekazu, co wpływa na negatywny odbiór tego typu inwestycji

Wciąż pokutuje postrzeganie energetyki wiatrowej w społecznym odbiorze
poprzez pryzmat tylko pojedynczych inwestycji, a nie poprzez ich wpływ na
restrukturyzację sektora energetycznego, przemysłu i rozwój lokalny oraz
inne korzyści ogólnospołeczne
Niewielka waga programów nauczania na temat energetyki odnawialnej
uwzględniających również energetykę wiatrową, w szkolnictwie średnim
i wyższym

Brak wypracowanych i usystematyzowanych metod uniknięcia konfliktów
lub ich łagodzenia z ochroną przyrody i krajobrazu (tzw. dobrych praktyk)
Niska świadomość dotycząca dokładnego wpływu elektrowni wiatrowych
na środowisko przyrodnicze

Ocena obecnej sytuacji
Duży wpływ na finanse Gminy Kobylnica miała
głośna nowelizacja ustawy o odnawialnych
źródłach energii z 2018 r.
Nowela ta dokonała zmian legislacyjnych w
ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych oraz w Prawie budowlanym, co
wywołało zmiany obowiązujące wstecz,
czyli mające skutek od 1 stycznia 2018 r. w
zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem
od nieruchomości na podstawie ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten miał
wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem
od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż
podatek po zmianie jest pobierany wyłącznie od
ich części budowlanych. Obniżenie podatku od
nieruchomości nastąpiło w trakcie roku, co
skutkowało zmniejszeniem planowanych
dochodów w 2018 i 2019 roku o 1.960.164 zł.

Pojawiające się wśród mieszkańców pytania
o zasadność kontynuowania inwestycji
wiatrowych
Dostrzegalny brak w budżecie środków,
które finansować miały nowe inwestycje
Niezadowolenie wynikające ze złożonych
zobowiązań władz, które z przyczyn
niezależnych od samorządu są trudne do
zrealizowania
Poddanie w wątpliwość wieloletnich starań i
działań w zakresie realizowanych inwestycji
wiatrowych
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