
 

 

POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

JAROSŁAW ZIELIŃSKI 

 

 

BPS/VII/IW/68.12/2013 

Szanowny Pan 

Maciej Żywno 

Wojewoda Podlaski 
 

 

Interwencja poselska 

w sprawie legalności decyzji i uchwał organów niektórych gmin w województwie podlaskim 

dotyczących sporządzania lub zmiany studiów zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych 
 

 

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996, Nr 73, poz. 350  

z późn. zm.) wnoszę o dokonanie dogłębnej analizy i szczegółowej kontroli zastosowanej 

procedury oraz decyzji  i uchwał organów gmin w zakresie sporządzania lub zmiany studiów 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych wymienionych niżej gmin  

w województwie podlaskim: Gmina Przerośl, Gmina Krasnopol, Gmina Suwałki, Gmina 

Bakałarzewo, Gmina Filipów, Gmina Puńsk, Gmina Jeleniewo. 

Głównym powodem mojego wystąpienia do Pana Wojewody jest praktyka 

nielegalnego przyjmowania przez niektóre gminy środków finansowych od inwestorów 

planujących budowę elektrowni wiatrowych na terenie danej gminy z przeznaczeniem  

na pokrycie kosztów związanych ze sporządzaniem lub zmianą studium zagospodarowania 

przestrzennego oraz sporządzaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w wyniku błędnej kwalifikacji prawnej odnoszącej się do farm wiatrowych 

jako rzekomych inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 21 ust, 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

W załączeniu przesyłam Panu Wojewodzie treść mojej interwencji poselskiej  

w sprawie finansowania przez inwestorów farm wiatrowych procedur związanych  

ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego i potrzeby przeprowadzenia kontroli NIK w tym 

zakresie (znak: BPS/VII/IW/68.10/2013) z 14 lutego 2013 roku.  

Decyzje i uchwały podjęte przez organy gmin z naruszeniem przepisów 

obowiązującego prawa są z mocy samego prawa nieważne i powinny zostać jak najszybciej 

wyeliminowane z obrotu prawnego. 

Z wyrazami szacunku 
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