
Stowarzyszenie Agroturystyczno Ekologiczne w Strachocinie 

  

  

Lokalizacja/miejsce inwestycji  

Strachocina, gmina Sanok, woj. podkarpackie 

  

Nazwa i zakres inwestycji 

Według wiedzy mieszkańców w ramach inwestycji przewiduje się budowę ok. 15 wiatraków 

o wysokości 120m i mocy ok. 30 MW. Jednak rzetelnej informacji nie można uzyskać, plany 

są zmieniane. Wygląda na to, że są planowane dwie inwestycje.  

  

Główne zagrożenia dla mieszkańców (wg mieszkańców) – uzasadnienie wniosku o 

wsparcie 

1.Wiatraki mają być zlokalizowane w małej odległości od zabudowań (ok. 500 m), od strony 

południowej na okolicznych wzgórzach. Mieszkańcy obawiają się hałasu oraz oszpecenia 

krajobrazu i wyeliminowania wioski z możliwości rozwoju turystyki czy agroturystyki. Taką 

perspektywę nasza wioska ma, bo jest położona na uboczu od głównych szlaków drogowych i 

znana jest jako miejsce prawdopodobnych urodzin św. Andrzeja Boboli, stąd w ostatnim 

czasie nawiedzają nas coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów. Należy tutaj zaznaczyć , że od 

strony zachodniej budowany jest obecnie duży w skali kraju magazyn gazu (ok. 1,5 km od 

elektrowni wiatrowej). Z tych wzgórz są bardzo ładne widoki, dlatego są one miejscem 

niedzielnych spacerów.  

2.Inwestycja ma być realizowana głównie na działkach mienia gminnego, wokół znajdują się 

grunty prywatne i ich właściciele poniosą bardzo duże straty w związku ze zmianą planu 

zagospodarowania przestrzennego, np. kilkadziesiąt ha zostanie wyłączone z możliwości 

zabudowy w przyszłości (część tych gruntów już obecnie w studium jest ujęte pod zabudowę, 

jednak zmiana planu wykluczy taką możliwość), obecnie wartość tych gruntów 

sprzedawanych pod zabudowę wynosi po 2 tys. zł za 1 ar. Pod pierwszą inwestycję już jest 

zmieniany plan przestrzenny (studium). Obszar 4 ha ujmuje się pod inwestycję, a 45 ha 

wpisuje się jako rolne, chociaż obecnie ujęte są w studium pod zalesienie i na ich części już 

rośnie las. Nikt właścicieli o zdanie nie pyta.  

3.Inwestycja ta wpłynie bardzo negatywnie na przyrodę, jednak opracowana ocena 

oddziaływania tego nie wykazuje, bo była robiona zza biurka. Na miejscu, za wyjątkiem 

pomiaru siły wiatru, badania nie były robione. Dlatego opracowanie pomija chociażby takie 

fakty jak to, że nad tymi wzgórzami jest szlak przelotu ptaków, nie jest wykazane znajdujące 

się w niedalekiej odległości siedlisko nietoperzy oraz borsuków i wiele innych gatunków 

chociażby ptaków, czy zwierzyny leśnej, bo wokół planowanej inwestycji znajdują się 

kompleksy leśne prywatne i państwowe.  



4.Mieszkańcy obawiają się też uciążliwości związanych z budową, lokalizacją linii 

przesyłowych, zrzutów lodu czy zakłóceń w odbiorze programów telewizyjnych jak to miało 

miejsce w Orzechowcach pod Przemyślem. 

5.Ostatnio coraz więcej mówi się szkodliwości infradźwięków, które powodują u części osób 

bardzo złe samopoczucie (jako przykład mamy właśnie Orzechowce k. Przemyśla, gdzie 

farma funkcjonuje od roku i u części mieszkańców bardzo pogorszyło się samopoczucie, 

znane są one nam z imienia i nazwiska. 

  

Podjęte działania przez Towarzystwo i mieszkańców  

Prawnik Towarzystwa udzielał kilkakrotnie telefonicznych konsultacji.  

W dniach 23-24 kwietnia 2010 przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej. W 

warsztatach wzięło udział 37 osób.  

Zarejestrowano Stowarzyszenie Agroturystyczno Ekologiczne w Strachocinie. 

Złożono skargę do Wojewody na Uchwałę Rady Gminy o podpisaniu umowy dzierżawy 

gruntów pod inwestycje. Rozprowadzono ulotki i materiały informacyjne wśród 

mieszkańców. Zorganizowano dwie konferencje na temat oddziaływania elektrowni 

wiatrowych. Zebrano 300 podpisów wśród mieszkańców opowiadających się przeciwko tej 

inwestycji i złożono je do Wójta Gminy. Nawiązano kontakt z protestującymi w tej sprawie 

mieszkańcami innych miejscowości i zorganizowano protest pod Urzędem Wojewódzkim w 

Rzeszowie.  

W wyniku pobytu na konferencji w Lanckoronie z pomocą Towarzystwa uruchomiono 

internetową listę dyskusyjną. 

  

Efekty podjętych działań 

Wojewoda Podkarpacki uchylił uchwałę Rady Gminy o bez przetargowym wydzierżawieniu 

gruntów, dlatego inwestycja główna została odsunięta w czasie, ponieważ inwestor rozpoczął 

poszukiwanie innej lokalizacji. Jednak nie uzyskał zgody w innych miejscowościach, dlatego 

powrócił do Strachociny.  

Bardzo ważny efekt, to podniesienie świadomości mieszkańców o skutkach negatywnych 

funkcjonowania tych elektrowni.  

  

Kontakt z grupą 

Marian Daszyk 

Strachocina 241, 38-507 Jurowce, woj. podkarpackie 



tel: (13)4626361, kom.695675401 

e-mail: marian.daszyk@op.pl 

 


