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FARMA WIATROWA W GMINIE BOGORIA
Misją spółki Green Power Development z Krakowa jest rozwój
energetyki wiatrowej z uwzględnieniem interesu ekonomicznego,
ekologicznego i społecznego. Nasze ideały i system wartości wcielamy
w życie realizując profesjonalne projekty farm wiatrowych.
Współpracujemy z Contino Wind Partners – doświadczonym
i wiarygodnym partnerem, o ugruntowanej międzynarodowej pozycji
i ponad 15-letnim doświadczeniu, który zrealizował w Europie projekty
o łącznej mocy ponad 370 MW.
Jeden z naszych projektów przygotowywany jest od 2009 roku
na terenie gminy Bogoria. W tym celu powołana została spółka celowa
Farma Wiatrowa Bogoria, która zajmuje się prowadzeniem wyłącznie
tego projektu.

Ponieważ właśnie rozpoczął się nowy, 2012 rok, chcielibyśmy przedstawić
Państwu nasze dokonania oraz plany na przyszłość.
W chwili obecnej praktycznie zakończony został przez nas etap
zabezpieczania gruntów pod budowę przyszłych wiatraków. Trwa
natomiast uzyskiwanie praw do dysponowania gruntem pod drogi
dojazdowe oraz kable, których projekt wykonaliśmy po
przeprowadzeniu analizy logistycznej.
Zakończone zostały roczne badania ornitologiczne oraz
chiropterologiczne, a także monitoring fitosocjologiczny, które nie
wykazały potencjalnego zagrożenia dla fauny i flory na terenie
projektowanej farmy.
Namacalnym dowodem naszej stałej obecności
w gminie Bogoria jest wybudowany w Szczeglicach
maszt pomiarowy badający prędkość i kierunek
wiatru, którego dotychczasowe wyniki potwierdzają
trafność wybranej przez nas lokalizacji.

FARMA WIATROWA W GMINIE BOGORIA
W
celu
zapoznania
mieszkańców
z
energetyką
wiatrową,
został
zorganizowany wyjazd na istniejącą farmę
wiatrową w Łękach Dukielskich, podczas
którego sołtys opowiedział o zaletach
farmy w jego miejscowości.
Ponieważ jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, chcącą
z Państwem nawiązać długotrwałą współpracę, jesteśmy otwarci na
potrzeby naszych partnerów – w tym przypadku gminy i jej
mieszkańców. Dowodem na to jest wsparcie remontu przystanku
autobusowego w Szczeglicach. W przyszłości, wspólnie z gminą
planujemy kolejne działania prospołeczne.
Pragnąc szeroko informować społeczność
gminy Bogoria opublikowany został
obszerny artykuł na temat projektu w
Kurierze Bogoryjskim, a dla uczniów szkół
w gminie zorganizowano konkurs
plastyczny o energetyce wiatrowej.
W 2012 roku planujemy skompletować wszystkie pozostałe,
niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne oraz zamówić
fabrycznie nowe turbiny wiatrowe, które w roku kolejnym zostaną
zamontowane na terenie Państwa gminy. O wszystkich postępach
i planowanych działaniach będziemy Państwa na bieżąco
informować poprzez Urząd Gminy, organizację spotkań oraz
artykuły w lokalnej prasie.

Wyrażamy nadzieję, że wszystkie wskazane powyżej informacje
utwierdzą Państwa w przekonaniu, że jesteśmy jedynym poważnym,
kompetentnym i uczciwym inwestorem, który na obszarze gminy
Bogoria zamierza wybudować farmę wiatrową. Zapraszamy również
na naszą stronę www.green-power.com.pl.
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