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Petycja

przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pożogi,

Gnojno .

gm.

Na podstawie art.ó3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art.2 ust. l

Ustawy z dnia 1 1 lipca 20|4 r. o petycjach (Dz. U.20l4, l l95), działając w

interesie publicznym składam PeĘcję , w któľej wyraŻamy swój sprzeciw

odnośnie lokalizacji Inwestycji ,polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej
o mocy do t MW wrazz infľastrukturą techniczną na działce ozn. nľ ewid.

25, położonej w miejscowości Pożogi, gm. Gnojno pÍZez Firmę Sovaľeto

SP. z o.o. ul. Turystyczna78, Ż6'067 Strawczynek.

Wybudowanie wyżej wymienionej inwestycji narusza art.6l ust. l pkt l

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestľzennym. Powstanie takiej

instalacji nanrsza zasady ładu przestrzennego i kotiduje z sąsiadującą

zabudową. W obecnym stanie pľawnym, farmy fotowoltaiczne o tak dużej

powierzchni zaliczane Są do zabudowy przemysłowej, która podlega zasadzie

dobrego sąs ie dztwa. Naj bl iż sz-a zabudowa j ednorodzinna maj duj e s ię zaś

w odległości ok. 38 metrów od gľanicy działki , na której planowana jest

inwesĘcja. Ponadto na w/w działce oraz działkach sąsiadujących nie ma

odpowieclniej l ini i energetycznej pozwalającej na odbiór wyprodukowanej
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cIlergii Najt>ll'l'sz'u linia śrcdnicgĺl napięcia zrlajdtl.jc się w odlcgtĺlści pĺlwyzoj

200m.W tym przypadkrr skutkowałoby to budową dodatkowuj linii, któľa
wychcldziłaby poza teren clziałki ,na którcj planowana jest inwestycja

i wymagaľa sľużebności innych tęrenów.

Micszkańcy wsi Pozogi i właścioiele nięruohomości obawiają się negatywnych
sktltków oddziaływania farmy fbtowoltaicznci na ich zdrĺlwie, m.in. plpr7'eł.
promieniowanie elektľomagnetycznc i rvýlvarzane ciepło.

Proszę l,vziąć, pocl uwagę, że farma będzie szpeciła nasz krajobraz prz,ez,

okres pľawie 30 lat, bo taka jest maksymalna żywotność paneli. Prz,ęz, te clługie

lata zanriast piękna przyrody i krajobľazu' naSZą wizytówką będą ogromnę
szklrrno-blaszane powieľzchnie. Planowana inwestyc.i a ĺn iałaby powstać na

te ren i e C]hm i el n i cko-Szyd łowskiego obszartl K ľajobrazu Ch ľon ionego'

Prosilny , aby tego typu inwestycje lokować na niezaludnionych obszarach,
z, dala od siedlisk ludzkich.

Składaj ący Petyoję ] ... l......'......'.....

Podpis

Do petycji załączam ĺistę osób wrBZ.Z ich podpisami orazzgodą na złożenie Petycji w ich imieniu
l . Załączniki : nr l, nr 2,nr 3,nr 4 ( kopie oryginałów potwierdzone notarialnie ,,za zgodnośé z
oryginałem'').

Otrzy ru{ą ĺlo w lĺtlqmp_śp i -:

l.wójt Gminy Gnojno
2. Rada Grniny Gnojno
J. Wojewoda Świętokrzyski
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Lista mieszka ńców oraz wtaścicieli nieruchomości w miejscowości Pożogi

popierających Petycję przeciwko lokalizacJi lnwestycji,polegającej na budowie

farmy fotowoltaiczne| o mocy do 1 Mtíi, wľaz z lnfrastrukuľą technlczną na

działce ozn. nr ewid.25 położonej w mlejscowości Pożogi, gm. Gnojno

przez Firmę Sovareto SP. zo.o.ul.Turystyczna78, 26ą67 Strawczynek'

Wpażam zgodę na

rlożeniepetycji w
molm imlenlu

wľażoną w formle
plsemnej albo za
pomoq środków

komunlkacji



i{ł.ř'1:,: íJ]YA

TA'{A



!_..-.r- ! r r i. '. ;1..,, 
^.

Lista mieszkańców oraz Wtaścicietl nieruchomości w miejscowości Pożogi
popierających Petycję przeciwko lokalizacjl lnwestycji,polegającej na budow|e
farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukurą techniczną na
działce ozn. nr ewid.25 położonej w miejscowości Pożogi gm. Gnojno'\\ przez Firmę Sovareto SP. z o.o. ul. TurysĘcz na78, 26-o67Strawczynek.

LP lmię ĺ nazwisko Adres Podpis Wyrażam zgodę na
zlożenie peĘcji w

moim imieniu
uĺyrażoną w formie
pisemnej albo za
pomocą środków

komunlkacjl
elektronicz!eJ.
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Lista mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości w miejscowości Pożogi
popierających Petycję przeciwko lokalizacji lnwestycji ,polegającej na budowie
farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukurą techniczną na
działce ozn. nr ewid. 25 potożonej w miejscowości Pożogi, gm. Gnojno
przez Firmę Sovareto SP' z o.o. ul.Turystyczna78, 26-067 Strawczynek.

Adres PodpísLPIl Wyrażam zgodę na
zlożenie petycji w

moim imieniu
wyrażoną w formie
pisemnej albo za
pomocą środków

komunikacji
elektr9ĺĺíc:znej.
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Lista mieszkańców oraz wlaścicieli nieruchomości w miejscowości Pożogi

popierających Petycję przeciwko lokalizacji lnwesĘcji ,polegającej na budowie
farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wÍaz z lnfrastrukturą technlczną na

działce ozn. nr ewid.25 położonej w miejscowości Pożoti, BÍTl. Gnojno
przez Firmę Sovareto SP. z o.o. ul. Turystyczna78, 26-067 Strawczynek.

N LP lmię inazwisko Adres Podpis Wyrażam zgodę na
zlożenie petycii w

moim imienlu
wynżoną wformle
pisemnej albo za
pomocą środków

komunlkacji
elektronicznei.
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