
 

                                                                 Załącznik 
do uchwały Nr XXVIII/229/08 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Kamieńsku  
                                                                                             z dnia 10 września 2008 r. 

 

II POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

zawarte w dniu …kwietnia 2008 r. w Kamieńsku pomiędzy: 

 

1. Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez: 

  -Grzegorza Turlejskiego – Burmistrza Kamieńska 

 zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą” 

a 

 

2. Elektrownią Wiatrową „Kamieńsk Sp. z o.o.” z siedzibą w Kamieńsku, 

reprezentowaną przez dwuosobowy Zarząd w składzie: 

   -Bogusław Terlecki – Prezes Zarządu 

   -Zbigniew Czerwiński – Wiceprezes Zarządu 

 zwaną w dalszej części Porozumienia „EWK” 

 

razem zwanymi w dalszej części „Stronami II Porozumienia” lub „Stronami.” 

 

ZwaŜywszy, Ŝe: 

1. Strony uznają, Ŝe w całym uzgodnionym zakresie, naleŜycie i w 

sposób obustronnie efektywny i korzystny wypełniły 

„Porozumienie o współpracy”, jakie zawarły ze sobą w dniu 10 

listopada 2003 r. w Kamieńsku w związku ze realizowaniem przez 

EWK w okresie od 16 czerwca 2006 r. do 20 listopada 2007 r. 

przedsięwzięcia inwestycyjnego - Parku Elektrowni Wiatrowych 

składającego się z 15 turbin wiatrowych o mocy 2 MW kaŜda, tj. o 

łącznej mocy 30 MW, zainstalowanych na wierzchowinie Góry 

Kamieńsk w Gm. Kamieńsk, 

 



 

2. EWK kierując się załoŜeniami polityki energetycznej państwa, a w 

szczególności dyrektywami UE w sprawie promowania energii ze 

źródeł odnawialnych /2008/0016/, wyznaczającymi cele w 

zakresie stosowania energii odnawialnej, jakie maja zostać 

osiągnięte przez państwa członkowskie do roku 2020, kierując się 

strategią wynikającą z przyjętych załoŜeń Właścicielskich, a takŜe 

dąŜąc do wykorzystania swojego dotychczasowego 

doświadczenia inwestorskiego nabytego w związku ze 

zrealizowaniem i przekazaniem do komercyjnej eksploatacji 

Parku Wiatrowego – rozwaŜa moŜliwość dalszego rozwoju 

dotychczasowej inwestycji energetycznej na Górze Kamieńsk, 

poprzez dodatkowe posadowienie i zainstalowanie na półce 

wierzchowiny dalszych do 10-u siłowni wiatrowych o łącznej 

mocy ok. 23 MW. 

 

3. Gmina bazując na dotychczasowych doświadczeniach i wynikach 

współpracy z EWK, realizując strategię w zakresie rozwoju, 

ochrony środowiska i promocji regionu w obszarze Gminy 

Kamieński zainteresowana jest utrzymywaniem dalszej 

Współpracy z EWK oraz wspomaganiem jej dalszych zamierzeń 

inwestycyjnych związanych z rozwijaniem odnawialnych źródeł 

energii na Górze Kamieńsk 

 

Strony zawierają między sobą „II Porozumienie o Współpracy” (zwane dalej 

Porozumieniem II), o treści następującej: 

 

§1. 

 

Strony będą wspierały swe wzajemne działania związane z dalszym rozwijaniem na 

terenie gminy Kamieńsk przedsięwzięć proekologicznych związanych z budową 

nowych źródeł energii odnawialnych, a zwłaszcza z zainstalowaniem dodatkowych, 

wiatrowych źródeł wytwórczych, jakie EWK zamierza zainstalować na dalszym etapie 



 

rozwoju Parku Elektrowni Wiatrowych na Górze Kamieńsk, w drodze dodatkowego 

posadowienia na półce wierzchowiny ok. 10-u siłowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 

23 MW. 

§ 2. 

 

W ramach tego współdziałania i pomocy Gmina zobowiązuje się do tego, Ŝe 

podobnie jak w poprzednich okresach pierwszego etapu realizacją Parku Wiatrowego, 

podejmować będzie w sposób sprawny i terminowy oraz zgodny z przepisami prawa 

działania własne zmierzające do uzyskania przez EWK wszelkiego rodzaju 

uwarunkowań formalnych, zgód, decyzji czy pozwoleń związanych z zakładanym 

rozwojem Parku Wiatrowego, a w szczególności do:  

 

1. - prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach kompetencji własnych 

 w sposób terminowy, kompetentny i w zakresie rzeczywiście 

 wymaganym  przez obowiązujące przepisy prawa; 

2. - współtworzyć przychylny klimat dla działalności inwestorskiej EWK na 

 terenie Gminy Kamieńsk; 

3. - w ramach posiadanych kompetencji i rzeczywistych moŜliwości wspierać 

 działalność i starania EWK, zarówno na etapie przygotowania 

 rozwijanej inwestycji, jak i przez cały czas jej realizacji – z zachowaniem 

przepisów dotyczących konkurencyjności przedsiębiorców.  

 

§ 3. 

 

Przy współpracy z Gminą w związku z rozwijaniem Parku Wiatrowego, a w 

szczególności w związku z ubieganiem się o administracyjne zgody, decyzje i 

pozwolenia EWK działać będzie w sposób staranny i zgodnie z wymogami prawa tak, 

aby zachowywać wszystkie związane z tym wymogi i procedury formalne. W 

szczególności EWK zapewnia, Ŝe: 

 

1. - bez zbędnej zwłoki i jak tylko to będzie moŜliwe po uzyskaniu decyzji o 

 zmianie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, rozpocznie 



 

 starania zmierzające do uzyskania tytułu prawnego dysponowania 

 gruntami, przeznaczonymi pod rozbudowę Parku Wiatrowego, oraz 

 do zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia gospodarczego, co 

 będzie niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2. - przystąpi do realizacji przedsięwzięcia po zapewnieniu sobie źródeł 

 finansowania inwestycji oraz przeprowadzi je sprawnie i efektywnie; 

3. - na etapie realizacji inwestycji umoŜliwi partycypację firm lokalnych w 

 ramach obowiązujących form udzielania zamówień; 

4. - w miarę moŜliwości będzie korzystać z siły roboczej mieszkańców Gminy 

 przy eksploatacji elektrowni wiatrowych, obsłudze i czynnościach 

 serwisowych; 

5. - w swych działaniach EWK będzie promować Gminę Kamieńsk i w miarę 

 posiadanych moŜliwości i uzyskanych zgód swych organów – takŜe 

 wspierać działalność lokalną jej mieszkańców. 

 

§ 4. 

 

1. Niniejsze Porozumienie II nie rodzi wobec Stron ani podmiotów trzecich 

jakichkolwiek zobowiązań natury materialno-finansowych – jako wyraŜające 

wyłącznie dobrą wolę oraz intencje Stron, które nie mogą podlegać 

egzekwowaniu w jakimkolwiek trybie. 

 

2. Odstąpienie przez EWK z jakichkolwiek przyczyn od realizacji przedsięwzięcia, 

o którym mowa w Porozumieniu, nie moŜe stanowić dla Stron Porozumienia 

II podstawy jakichkolwiek roszczeń wzajemnych lub roszczeń wobec 

podmiotów trzecich. 

 

 

 EWK         Gmina 

 

 


