
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Wiesława Dobkowskiego,  

Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Marka Martynowskiego, 

Krzysztofa Słonia, Wojciecha Skurkiewicza, Zdzisława Pupę,  
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na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wójta gminy Biała w województwie łódzkim Sławomira Świgonia, do wo-

jewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz do 

prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Szanowny Panie Wójcie! Szanowna Pani Wojewodo! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Preze-

sie! 

Plany lokalizacji ferm wiatrowych na terenie gminy Biała, w powiecie wieluńskim w województwie łódz-

kim, wzbudziły poważne protesty mieszkańców. Wiemy, że wojewoda łódzki uchylił uchwałę rady gminy 

dokonującą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i wprowadzającą możliwość lokalizacji tam 

wiatraków. Mamy w związku z tym następujące pytania. 

Wójta Gminy Biała pytamy, czy po uchyleniu uchwały rady gmina Biała zrezygnowała z lokalizacji ferm 

wiatrowych, czy też ta lokalizacja w dalszym ciągu jest planowana. Czy władze gminy zamierzają uwzględ-

nić protesty dużej liczby mieszkańców, czy też pomimo tych protestów zamierzają lokalizować elektrownie 

wiatrowe na terenie gminy? Czy gmina Biała przyjmowała jakieś darowizny od firmy zamierzającej budować 

elektrownie wiatrowe na terenie gminy Biała, jeśli tak, to jakie to były darowizny? Czy z tych darowizn były 

pokrywane koszty przygotowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, jeśli tak, to 

w jakiej wysokości? 

Wojewodę Łódzkiego pytamy, czy w aktualnym stanie prawnym, po uchyleniu uchwały rady gminy, w 

gminie Biała jest prawnie możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowych. Chodzi o odpowiedź w kontekście 

stanu prawnego, który powstał po uchyleniu uchwały. 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytamy, czy w gminie Biała miało miejsce tzw. odrolnienie gruntów 

za zgodą ministra, a jeśli tak, to jaka jest powierzchnia gruntów odrolnionych w tej gminie i jakiej klasy są to 

grunty. Kiedy został złożony wniosek o odrolnienie, kiedy on został rozpatrzony i uwzględniony? Jakimi 

wzglądami, a także jakimi opiniami kierował się minister, wydając zgodę na to odrolnienie? Nadmieniamy, 

że według naszej wiedzy odrolniono ponad 36 ha gruntów rolnych o wysokiej klasie bonitacyjnej. 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli prosimy o pilne podjęcie kontroli dotyczącej działań gminy Biała oraz 

organów administracji rządowej w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Biała. Kontrola ta 

powinna objąć między innymi kwestie ewentualnego przyjęcia przez gminę Biała darowizny od firmy zamie-

rzającej budować elektrownie wiatrowe, a także prawidłowość decyzji o odrolnieniu ponad 36 ha gruntów w 

tej gminie. 
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