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Rozwój energetyki wiatrowej z uwzględnieniem interesu
ekonomicznego, ekologicznego i społecznego – właśnie takie
ideały i oparty na nich system wartości wcielamy w życie
realizując profesjonalne projekty farm wiatrowych.
Jeden z naszych najbardziej zaawansowanych projektów –
przygotowywany wspólnie przez Contino Wind Partners,
grupę kapitałową z 15-letnim doświadczeniem na rynku
energetyki wiatrowej oraz Green Power Development
z Krakowa, zlokalizowany jest w gminie Urzędów.

Projekt ten rozwijany jest od 2010 roku. W celu zapewnienia pełnego
profesjonalizmu naszych działań została powołana spółka celowa Contino
Theta Sp. z o.o., która zajmuje się prowadzeniem wyłącznie tego projektu.

Ponieważ niedawno rozpoczął się nowy, 2012 rok, chcielibyśmy
przedstawić Państwu nasze dokonania oraz plany na przyszłość.
W chwili obecnej podpisywane są ostatnie umowy dzierżawy gruntów,
na których staną turbiny wiatrowe. Trwają prace nad projektami dróg
dojazdowych oraz tras kablowych. Po ich przygotowaniu konieczne będzie
podpisanie stosownych umów z właścicielami gruntów, przez które
zaplanowany zostanie przebieg dróg i kabli.
Na ukończeniu są roczne badania ornitologiczne oraz chiropterologiczne
(nietoperze), a także monitoring fitosocjologiczny (roślinności), które
dotychczas nie wykazały potencjalnego zagrożenia dla fauny i flory
na terenie projektowanej farmy.
W celu zapoznania mieszkańców z energetyką
wiatrową, został zorganizowany wyjazd
na istniejącą farmę wiatrową w Łękach
Dukielskich pod Krosnem. Podczas wyjazdu
uczestnicy spotkali się z sołtysem tej
miejscowości, który opowiedział o tym, jak
wyglądała budowa farmy, o jej zaletach, oraz
o owocnej współpracy społeczności lokalnej
z inwestorem.

FARMA WIATROWA W GMINIE URZĘDÓW

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że bardzo ważna
jest edukacja ekologiczna – zwłaszcza dzieci
i młodzieży – i dlatego zorganizowaliśmy konkurs
plastyczny o energetyce odnawialnej w szkołach
Państwa gminy.
Ponieważ jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, pragnącą blisko
współpracować ze społecznością lokalną, na przełomie lutego i marca
2012 roku planujemy organizację szeregu spotkań sołeckich, na których
zostaną Państwo szczegółowo poinformowani o wszelkich aspektach
budowy farmy wiatrowej w Urzędowie.
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego zorganizowaliśmy
w Nałęczowie seminarium pt. „Energetyka
wiatrowa szansą rozwoju gmin rolniczych
województwa lubelskiego”, podczas
którego władze samorządowe –
w tym przedstawiciele Urzędowa –
zostały rzetelnie poinformowane
o wszelkich aspektach energetyki
wiatrowej.
W 2012 roku planujemy zakończyć etap zabezpieczania gruntów pod
przyszłą inwestycję wraz z infrastrukturą techniczną, rozpocząć procedurę
zmiany gminnych dokumentów planistycznych, a także będzie
kontynuowali pozyskiwanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych.
O wszystkich postępach i planowanych działaniach będziemy Państwa
na bieżąco informować poprzez ogłoszenia w Urzędzie Gminy, organizację
otwartych spotkań oraz artykuły w lokalnej prasie.
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