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Interwencja poselska 

w sprawie legalności przychodów niektórych gmin w województwie podlaskim 

korzystających ze współfinansowania przez firmy prywatne prac związanych  

ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych  

i kopalni żwiru 
 

 

 

 

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 umów  

i porozumień zawartych przez wskazane niżej gminy w województwie podlaskim w związku 

ze zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych i kopalni 

żwiru oraz legalności uzyskiwanych z tego tytułu przychodów w budżetach tych gmin: Gmina 

Przerośl, Gmina Krasnopol, Gmina Suwałki. 

Głównym powodem mojego wystąpienia do Pana Prezesa 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 Prezesowi treść mojej interwencji poselskiej w sprawie 

finansowania przez inwestorów farm wiatrowych procedur związanych ze sporządzeniem 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.  

Oprócz zastrzeżeń odnoszących się do współfinansowania prac planistycznych 

dotyczących budowy elektrowni wiatrowych, o których mowa w powyższym wystąpieniu  

do Najwyższej Izby Kontroli zbadania wymaga legalność korzystania przez Gminę Suwałki  

z wpłat firm zainteresowanych eksploatacją kruszywa na jej terenie przeznaczonych  

na pokrycie kosztów przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 



 

 

 Nie ulega wątpliwości, że żwirownie nie są w rozumieniu przepisów prawa 

inwestycjami celu publicznego, zaś wnikliwej i szczegółowej analizy i oceny wymaga 

okoliczność, czy planowane żwirownie uzasadniają zastosowanie art. 104, ust. 6 w związku  

z ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 roku 

Nr 163, poz. 981). 

Osobną kwestią, która według mnie wymaga również kontroli i oceny jest sytuacja,  

w której gmina przyjmuje na mocy umowy darowizny znaczącą kwotę z ogólnym 

przeznaczeniem na „realizację zadań własnych” od firmy ubiegającej się jednocześnie  

o korzystne dla niej uksztaltowanie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania 

przewidującego w określonych miejscach lokalizację elektrowni wiatrowych. Okoliczności 

takie wystąpiły w przypadku Gminy Puńsk, której wójt zawarł 23 listopada 2011 roku umowę 

darowizny ze spółką komandytową Ekoenergia Józef Pawlikowski-Bulcyk i wspólnicy  

na kwotę 1 700 000,00 zł (słownie: jednego miliona siedmiuset tysięcy złotych) przeznaczoną 

„na realizację zadań własnych Gminy Puńsk”, a wiadomo, że firma ta jest zainteresowana 

budową elektrowni wiatrowych na terenie tej gminy. Inne tego typu przypadki darowizn  

i sponsoringu przedstawiłem w załączonym do niniejszej interwencji wystąpieniu  

do Najwyższej Izby Kontroli.  

Władze gmin jako organy administracji publicznej muszą przestrzegać w swojej 

działalności obowiązujących przepisów prawa. W zakresie dysponowania środkami 

finansowymi dotyczyć to powinno nie tylko strony wydatków budżetów gmin, lecz również 

strony przychodów. Dla jaskrawego zobrazowania tego problemu można postawić pytanie   

o  to, jaka byłaby kwalifikacja wpłaty przyjętej od prywatnej firmy przez organ administracji 

publicznej na realizację zadań własnych gminy ze środków pochodzących z przestępstwa 

polegającego np. na praniu brudnych pieniędzy?  

Wobec powyższego raz jeszcze zwracam się o podjęcie niezbędnych czynności 

kontrolnych w zakresie przedstawionym w niniejszej interwencji. 

Ocena legalności źródeł finansowania przez prywatne firmy prac związanych  

ze zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych i kopalni 

żwiru może rzutować na ocenę legalności podejmowanych w tych sprawach decyzji i uchwał 

organów gmin.  

 

W załączeniu: 

 

Interwencja poselska w sprawie finansowania przez inwestorów farm wiatrowych procedur 

związanych ze sporządzeniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i potrzeby przeprowadzenia kontroli 

NIK w tym zakresie. 
 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

  
 

 

Suwałki, 15 lutego 2013 roku 
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