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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/189 – Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych w latach 2009-2013, 
z uwzględnieniem zagadnień z okresu wcześniejszego, mających istotny wpływ 
na kontrolowaną tematykę 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Marek Ozga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87245 
z dnia 5.09.2013 r.                                                                       [Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Chołko – Wójt Gminy Suwałki                                      [Dowód: akta kontroli str. 3-6] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej, nieprawidłowości, działania 
organów Gminy podejmowane w zakresie lokalizowania i określania warunków budowy farm 
wiatrowych (w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Suwałki oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). Pozytywna ocena 
wynika z: 

- przestrzegania procedur dotyczących lokalizowania farm wiatrowych, 

- prowadzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska1, postępowań w sprawach o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody 
na realizacje tego typu przedsięwzięć, 

- zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurach związanych z lokalizacją elektrowni 
wiatrowych. 

Nieprawidłowość polegała na zleceniu i opłaceniu opracowania prognoz oddziaływania 
na środowisko dotyczących mpzp przez inwestorów zainteresowanych budową elektrowni 
wiatrowych. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że finansowanie w latach 2005-2010, środkami 
podmiotów zainteresowanych lokalizacją elektrowni wiatrowych (zamiast z budżetu gminy), 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania 
na środowisko, mogło prowadzić do nadmiernego wpływu tych podmiotów na politykę 
przestrzenną gminy. Gmina odstąpiła od tej praktyki w 2011 roku, po ukształtowaniu się linii 
orzecznictwa, uznającej że budowa elektrowni wiatrowych nie stanowi inwestycji celu 
publicznego2. 

NIK zwraca też uwagę na potrzebę zachowania unikatowych walorów krajobrazowych 
gminy - szczególnie położonych na obszarach objętych ochroną przyrody.  

                                                      
1  Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
2  Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy z 28.11.2013 r.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Tworzenie i dokonywanie zmian w dokumentach planistycznych 
zagospodarowania przestrzennego, w związku z budową farm 
wiatrowych 

1.1 Zasady lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej na terenie gminy Suwałki określa 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki3 
(dalej „Studium”). W 2001 r. określono w Studium, że elementem zrównoważonego rozwoju 
gminy jest dążenie do „zmniejszenia importu energii elektrycznej poprzez zastosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej (małych elektrowni wodnych, wiatraków)”. 
Obowiązująca w tym czasie strategia rozwoju gminy i gminny program ochrony środowiska 
nie uwzględniały zagadnień związanych z lokalizacją i budową farm elektrowni wiatrowych, 
gdyż jak wyjaśnił Wójt Gminy Tadeusz Chołko oba te dokumenty zostały sporządzone przed 
podjęciem prac nad lokalizacją elektrowni wiatrowych (odpowiednio w 1999 r. i 2004 r.) 
i nie były aktualizowane. Stwierdził on również, że zapisy strategii rozwoju gminy 
nie wykluczają realizacji inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych. 
                                                                                                    [Dowód: akta kontroli str. 7-9] 

Od 2005 r. Rada Gminy dokonywała aktualizacji Studium w oparciu m.in. o wnioski 
podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w budowę odnawialnych źródeł energii, 
(DIPOL s.c. I.S. Gościniak z Pruszcza Gdańskiego, Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. 
z Warszawy) oraz badania warunków wiatrowych na terenie gminy. Na tej podstawie 
stwierdzono, że najkorzystniejszą lokalizacją dla budowy turbin wiatrowych, będą tereny wsi 
Potasznia, Bród Stary i części wsi Biała Woda4, Taciewo i Turówka Nowa5 oraz 
Czarnakowizna6. W Studium podkreślono też, że z uwagi na konieczność ochrony walorów 
krajobrazowych tych terenów, lokalizacja farm wiatrowych i ich rozwój powinien być 
prowadzony z „należytą ostrożnością”. W Studium zapisano więc, że koniecznym będzie 
opracowanie dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(dalej „mpzp”).                                               [Dowód: akta kontroli str. 9,13, 15,17,19-20, 53] 

W latach 2005-2008 Rada Gminy przystąpiła do prac planistycznych obszarów wskazanych 
w Studium, a zainicjowanych przez podmioty planujące budowę elektrowni wiatrowych, 
tj. zainicjowała sporządzenie mpzp terenów obejmujących wsie Potasznia, Bród Stary 
i części wsi Biała Woda, mpzp części wsi Taciewo i Turówka Nowa oraz mpzp części wsi 
Czarnakowizna, obejmujące w części tereny położone na Obszarach Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza Północnej Suwalszczyzny7. Zachowane zostały przy tym procedury 
określone postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym8, w tym m.in. związane z [1] podjęciem prac 
planistycznych w zakresie ustalonym w uchwałach intencyjnych Rady Gminy Suwałki, 
[2] obowiązkiem informowania mieszkańców gminy oraz właściwych instytucji i organów 
o przystąpieniu do prac planistycznych, [3] powiadamianiem ludności o formie, miejscu 
i terminie zapoznania się z materiałami planistycznymi, [4] informowania o możliwości 
składania uwag i wniosków do tych opracowań, [5] uzyskania wymaganych opinii 
i uzgodnień, [6] zapoznania z projektem opracowań mieszkańców i [7] przedkładania 
Radzie projektów do uchwalenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 47-58, 109-113, 168-178, 248-251, 254-268, 412-422] 

Ustalenia zawarte w Studium znalazły odzwierciedlenie w opracowanych mpzp. Na tej 
podstawie ulokowanych zostało łącznie 21 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 42 MW 

                                                      
3  Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XVIII/114/01 z dnia 30 stycznia 2001 r. 
4  Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/228/05 z dnia 29.06.2005 r. 
5  Uchwała Rady Gminy Nr VIII/69/07 z dnia 18.08.2007 r. 
6  Uchwała Rady Gminy Nr XVII/176/08 z dnia 12.09.2008 r. 
7  Zasady ochrony tych terenów określono rozporządzeniami Wojewody Podlaskiego Nr 18/04 z dnia 

16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na Obszarach 
Chronionego Krajobrazu województwa suwalskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 142, poz. 1901); Nr 20/05 
Wojewody podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze 
Północnej Suwalszczyzny” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 733). 

8  Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. 
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zgrupowanych w ramach trzech farm wiatrowych „Suwałki”9, „Taciewo”10 i „Piecki”11. Tym 
samym nie było konieczne określenie sposobu lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

[Dowód: akta kontroli str. 42-46, 86-105, 137-167, 202-223, 229-240] 

Przyjęte przez Radę Gminy Suwałki zasady lokalizowania i budowy farm wiatrowych 
nie były zaskarżane do Wojewody Podlaskiego.  

     [Dowód: akta kontroli str. 9, 106-108, 224-228] 

1.2  W trakcie prac nad opracowaniem mpzp terenów przeznaczonych pod lokalizację turbin 
wiatrowych w latach 2006-2008 sporządzone zostały prognozy oddziaływania 
na środowisko tworzonych projektów mpzp wsi Potasznia, Bród Stary i części wsi Biała 
Woda, mpzp części wsi Taciewo i Turówka Nowa oraz mpzp części wsi Czarnakowizna. 
Prognozy te zawierały elementy wymagane postanowieniami art. 41 ust. 2 Prawa ochrony 
środowiska12. W latach 2009 – 2013 stosownie do postanowień art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko13 
sporządzono jedną prognozę oddziaływania na środowisko zmiany Studium oraz jedną 
prognozę oddziaływania na środowisko mpzp części obrębu geodezyjnego Taciewo 
i Turówka Nowa, gdzie ulokowanych było siedem turbin wiatrowych. Oba te dokumenty 
zawierały elementy wymagane postanowieniami art. 51 ust. 2 ww. ustawy. Wszystkie 
opracowania zostały sporządzone przez firmę „Proeko” Biuro Projektów i Wdrożeń 
Proekologicznych z Gdańska, a zleceniodawcą ich opracowania były podmioty planujące 
budowę farm wiatrowych na terenie gminy Suwałki. W każdym przypadku konkluzja 
dotycząca oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko, w tym zlokalizowanych 
na Obszarach Chronionego Krajobrazu Pojezierza Północnej Suwalszczyzny, wskazywały, 
iż planowane do budowy turbiny wiatrowe „będą nowym, swoistym elementem antropizacji 
krajobrazu (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 9, 64-66, 72, 114-116, 125, 179-181, 194, 246-247] 

Sporządzone prognozy zostały zaakceptowane, załączone do dokumentacji planistycznej 
i okazane do publicznego wglądu.                              [Dowód: akta kontroli str. 111, 254-268] 

1.3 W okresie objętym kontrolą gmina Suwałki wydatkowała 424,7 tys. zł na opracowanie 
29 mpzp. W tym czasie prowadzono prace (koncepcyjno-projektowe) nad jednym mpzp 
części obrębu geodezyjnego Korobiec, w którym zaplanowano lokalizację dwóch lub trzech 
turbin wiatrowych14.                                             [Dowód: akta kontroli str. 449-454, 458-459] 

Natomiast w latach 2006-2008 koszt dokonywanych zmian Studium i sporządzonych mpzp, 
lokalizujących 21 turbin wiatrowych na terenie gminy Suwałki wyniósł ogółem 208,2 tys. zł. 
Ze środków tych sfinansowano koszty opracowania projektów planów, wykonania map, 
opraw, odbitek, opłacono koszty osobowe pracowników Urzędu (gmina Suwałki posiada 
własną pracownię urbanistyczną), wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej oraz koszty rzeczowe związane z wyposażeniem i oprogramowaniem 
komputerowym pracowni.               [Dowód: akta kontroli str. 411, 455-457] 

1.3.1 W dniu 25.09.2009 r. Wójt Gminy Suwałki wydał indywidualną interpretację podatkową 
dotyczącą podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowej podatkiem od nieruchomości. 
Wskazał, że do ustalenia zobowiązania podatkowego należy przyjąć wartość budowli 
łącznie z częścią techniczną (turbiną). Z interpretacją taką nie zgodził się zarządca Zespołu 
Elektrowni Wiatrowych „Suwałki”, który 11.12.2009 r. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku. Jednocześnie opłacił on zobowiązanie podatkowe 

                                                      
9  Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XXXIV/291/06 z 5.05.2006 r. w sprawie mpzp terenów obejmujących wsie 

Potasznia, Bród Stary i części wsi Biała Woda. 
10  Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XI/103/07 z 19.11.2007 r. w prawie uchwalenia mpzp części wsi Taciewo 

i Turówka Nowa w gminie Suwałki. 
11  Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XVII/177/08 z 12.09.2008 r. w sprawie mpzp części wsi Czarnakowizna 

w gminie Suwałki. 
12  Art. 41 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do 15.11.2009 r. (obecnie uchylony). 
13  Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm., dalej: ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko. 
14  ewidencja księgowa Urzędu nie uwzględnia jednostkowych kosztów wykonania konkretnych opracowań 

planistycznych. 
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w wartości ustalonej zgodnie z interpretacją Wójta Gminy. W dniu 5.05.2010 r. WSA 
w Białymstoku uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną organu podatkowego. Wójt 
Gminy Suwałki skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia skargi kasacyjnej 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 2.12.2011 r. oddalił jego 
skargę. Jednocześnie w 2011 r. zarządca farmy wiatrowej opłacił zobowiązanie podatkowe 
w wysokości ustalonej tak jak w 2010 r. Stosownie do rozstrzygnięcia WSA w Białymstoku 
w grudniu 2011 r. budżet gminy Suwałki zobligowany był zwrócić zarządcy farmy wiatrowej 
kwotę 6.584,3 tys. zł tytułem nadpłaconego podatku od nieruchomości w latach 2010-2011. 
Do końca grudnia 2011 r. przekazano na rachunek zarządcy środki w kwocie 6.444,3 tys. zł, 
a kwotę 140 tys. zł pozostawiono na jego koncie (zgodnie z jego dyspozycją) na poczet 
podatku należnego w 2012 r.                                             [Dowód: akta kontroli str. 465-469] 

Ujęte w ewidencji księgowej budżetu gminy dochody z tytułu podatków od zlokalizowanych 
farm wiatrowych na terenie gminy Suwałki wyniosły odpowiednio 2,7 tys. zł w 2009 r., 
1.663 tys. zł w 2010 r., 1.677,2 tys. zł w 2011 r., 1.808,3 tys. zł w 2012 r. i 1.718,9 tys. zł 
w 2013 r. (wg stanu na 30.09.2013 r.). Ich udział kształtował się odpowiednio 0,01% 
dochodów wykonanych w 2009 r. (20.586,8 tys. zł), 6,8% w 2010 r. (24.574,2 tys. zł), 5,8% 
w 2011 r. (28.813,9 tys. zł), 7% w 2012 r. i 2013 r. do dochodów odpowiednio w kwocie 
25.855,6 tys. zł i 25.061 tys. zł.                                          [Dowód: akta kontroli str. 463-464] 

1. W latach 2005-2010, gmina Suwałki przyjęła od łącznie trzech inwestorów planujących 
budowę elektrowni wiatrowych, środki w wysokości 126,1 tys. zł oraz darowizny 
o wartości 387,8 tys. zł w postaci dofinansowania realizowanych w gminie inwestycji, 
na podstawie pięciu zawartych porozumień i jednej umowy. I tak: 

a) na sfinansowanie prac przy sporządzeniu mpzp dwaj inwestorzy przekazali 
13,1 tys. zł, w tym: 
• umową z dnia 3.03.2005 r. gmina zobowiązała się do współdziałania 

z Wykonawcą (pracownią projektową Archi Plan) przy obsłudze prac 
planistycznych oraz do przekazywania dokumentacji z tego zakresu, związanej 
z opracowaniem mpzp wsi Potasznia, Bród Stary i części wsi Biała Woda. Firma 
DIPOL s.c. I.S. Gościniak z Pruszcza Gdańskiego zobowiązała się 
do przekazania 11 tys. zł na pokrycie kosztów technicznych związanych m.in. 
z obsługą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, korespondencją, 
opiniowaniem oraz uzgadnianiem projektu planu, 

• w porozumieniu z 5.11.2010 r. Wójt Gminy Suwałki zobowiązał się 
do przeprowadzenia analizy dotyczącej zasadności przystąpienia 
do sporządzania mpzp części obrębu Korobiec i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującymi w Studium. Inwestor 
(firma TERMA S.C. z Szaflar) zobligował się zaś do współfinansowania kosztów 
takiej analizy środkami w kwocie 2.118,20 zł; 

Powyższe środki przekazano na rachunek dochodów budżetu gminy odpowiednio 
17.11.2005 r. i 21.12.2010 r. 

b) na dofinansowanie kosztów sporządzenia mpzp lub Studium w zamian za podjęcie 
prac planistycznych dwaj inwestorzy przekazali środki łącznej kwocie 113 tys. zł 
oraz dofinansowali realizację inwestycji gminnych środkami w wysokości 
387,8 tys. zł, w tym : 
• porozumieniem z 4.08.2006 r. Gmina zobowiązała się do wszczęcia 

i przeprowadzenia procedur mających na celu zmianę Studium oraz opracowanie 
mpzp wsi Taciewo i Turówka Nowa. Projekt mpzp miał uwzględniać lokalizacje 
turbin z dokładnością do jednego hektara, ze wskazaniem działek ewidencyjnych 
na turbiny. Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. z Warszawy zobowiązała się 
natomiast pokryć koszty sporządzenia mpzp w części dotyczącej realizowanej 
inwestycji (przygotowania podkładów geodezyjnych, map glebowo-rolniczych, 
wypisów z rejestru prowadzonego w Starostwie Powiatowym, opracowania 
ekofizjograficznego, analizy skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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na środowisko), przekazując na ten cel gminie Suwałki środki w kwocie 74 tys. zł, 
z czego: 40,7 tys. zł w terminie 14 dni od podjęcia przez Radę Gminy uchwały 
o przystąpieniu do opracowania mpzp, a 33,3 tys. zł w terminie 14 dni od daty 
wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu. Uchwała intencyjna 
Nr XXXVI/309/06 została podjęta 23.08.2006 r., zaś wyłożenie mpzp do wglądu 
publicznego nastąpiło 13.09.2007 r.. Deklarowane środki przekazano do budżetu 
gminy odpowiednio 13.09.2006 r. i 19.11.2007 r., 

• porozumieniem z 25.01.2007 r. gmina zobowiązała się do wszczęcia 
i przeprowadzenia procedur mających na celu zmianę Studium oraz opracowanie 
mpzp części wsi Czarnakowizna. Projekt mpzp miał uwzględniać oddziaływanie 
akustyczne elektrowni wiatrowych zgodnie ze specjalnie przygotowaną prognozą 
rozkładu pola akustycznego (dostarczoną przez inwestora). Gamesa Energia 
zobowiązała się natomiast pokryć techniczne koszty sporządzenia mpzp w części 
dotyczącej realizowanej inwestycji (podkładów geodezyjnych, map glebowo-
rolniczych, wypisów z rejestru prowadzonego w Starostwie Powiatowym, 
opracowania ekofizjograficznego, analizy skutków finansowych oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko), przekazując gminie na ten cel środki w kwocie 16 
tys. zł, z czego: 8 tys. zł w terminie do 15.07.2007 r. i 8 tys. zł w terminie 14 dni 
od daty wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu. Mpzp dla części wsi 
Czarnakowizna przyjęto uchwałą Nr XVII/177/08 w dniu 12.09.2008 r. 
Deklarowane środki wpłynęły na rachunek dochodów budżetu gminy 
odpowiednio 27.07.2007 r. i 3.10.2008 r.,  

• porozumieniem z 27.09.2010 r. gmina zobowiązała się do przeprowadzenia 
procedury formalno – prawnej związanej z opracowaniem planu dla części 
obrębu geodezyjnego Taciewo i Turówka Nowa, Gamesa Energia zaś 
zobligowała się do dofinansowania kosztów jego sporządzenia kwotą 23 tys. zł, 
z czego 15 tys. zł w 14 dni od zawarcia porozumienia, a 8 tys. zł w terminie 14 
dni od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu mpzp. Uchwałę Nr VIII/63/11 w sprawie 
mpzp części wsi Taciewo i Turówka Nowa podjęto 28.06.2011 r., a deklarowane 
środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy odpowiednio 4.11.2010 r. 
i 16.08.2011 r. 

• porozumieniem z dnia 3.03.2005 r. Wójt Gminy Suwałki w zamian 
za przystąpienie do sporządzania mpzp wsi Potasznia, Bród Stary i części wsi 
Biała Woda uzyskał zobowiązanie inwestora (firmy DIPOL s.c. I.S. Gościniak 
z Pruszcza Gdańskiego) do nieodpłatnego wykonania w trakcie realizacji budowy 
Parku Wiatrowego Elektrowni Wiatrowych: 
- trzech wiat przystankowych zlokalizowanych po prawej stronie jezdni 

w kierunku miasta Suwałki, po jednej w miejscowościach Potasznia, Biała 
Woda i Bród Stary, 

- termoizolacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Remizy OSP 
w Potaszni, 

- wyposażenia gminnej pracowni urbanistycznej w sprzęt o wartości 30 tys. zł. 
Strony porozumienia uznały, że zobowiązanie inwestora będzie wykonane pod 
warunkiem przekazania na rachunek Urzędu Gminy środków o wartości 
100 tys. zł. 
Po zmianach wprowadzonych aneksem z dnia 22.08.2005 r. inwestor 
zobowiązany był wybudować jedną wiatę murowaną w miejscowości Potasznia 
oraz dodatkowo wymienić 16 szt. okien w Remizie OSP w Potaszni. Stosownie 
do postanowień porozumienia inwestor przekazał w dniach 4.04.2005 r. 
i 31.12.2005 r. sprzęt elektroniczny na potrzeby pracowni urbanistycznej, 
a protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzono wykonanie robót budowlanych. 
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• porozumieniem z dnia 3.06.2008 r. inwestor (Gamesa Energia) zobowiązał się 
do przekazania gminie Suwałki środków w kwocie 225 tys. zł na realizację 
inwestycji drogowych we wsiach Taciewo i Nowa Turówka (poprawa ich 
nawierzchni), w związku z rozpoczętymi przez gminę pracami nad uchwaleniem 
mpzp, uwzględniającego budowę Parku Elektrowni Wiatrowych. Przekazanie 
środków miało nastąpić po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem na cele 
budowlane oraz prawomocnego pozwolenia na budowę Parku Elektrowni 
Wiatrowych „Taciewo”. Ze środków inwestora sfinansowano przebudowę 
fragmentu drogi gminnej o długości 1,4 km przebiegającej przez wieś Turówka 
Nowa. Wartość inwestycji wyniosła 257,8 tys. zł. Inwestycję odebrano 
10.12.2009 r. i przyjęto na stan Urzędu dowodem OT nr 20/09. 

c) dofinansowanie prac projektowych bez wymogu ekwiwalentności świadczeń:  
• w ramach trójstronnej umowy z 3.03.2005 r. inwestor firma DIPOL s.c. zlecił, 

na swój koszt, Pracowni Projektowej ARCHI-PLAN z Suwałk opracowanie 
w całości mpzp wsi Potasznia, Bród Stary i części wsi Biała Woda. Wysokość 
wynagrodzenia wykonawcy regulowała odrębna umowa zawarta pomiędzy 
inwestorem i pracownią architektoniczną, a Urząd nie dysponował informacjami 
o wielkości środków stanowiących wynagrodzenie pracowni. Tak opracowany 
mpzp ww. terenu został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suwałki 
Nr XXXIV/291/2006 w dniu 5.05.2006 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 423-447, 460-462] 

Przepisy art. 21 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określają 
sytuacje w których koszty sporządzenia mpzp obciążają budżet gminy (ust. 1) albo 
budżet państwa, budżet województwa, budżet powiatu lub inwestora realizującego 
inwestycję celu publicznego (ust. 2). Nie normują natomiast udziału finansowego osób 
prywatnych przy sporządzaniu mpzp dotyczących inwestycji innych niż celu publicznego. 
W ocenie NIK udział podmiotów zainteresowanych konkretnymi inwestycjami 
w finansowaniu prac planistycznych, mógł prowadzić do nadmiernego wpływu tych 
podmiotów na kształtowanie polityki przestrzennej gminy, która stosownie do art. 3 ust. 1 
ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym należy do zadań własnych 
gminy. 
Wójt Gminy Tadeusz Chołko wyjaśnił, że sporządzanie mpzp należy do podstawowych 
zadań gminy, ale gmina nie jest w stanie opracować planu na cały swój obszar. Prace 
prowadzone są sukcesywnie, w miarę posiadanych środków. Stwierdził, że podmioty 
mające interes w szybszym uchwalaniu planu skłonne były przeznaczyć środki na cele 
sporządzenia konkretnego planu, a „(…) kwestia zakwalifikowania elektrowni wiatrowych 
jako inwestycji celu publicznego nie była jednoznaczna, co potwierdzają liczne 
i wieloletnie postępowania sądowe i administracyjne toczące się na terenie całego kraju 
(…) wykładnię ujednolicono zdaniem tut. organu dopiero w roku 2011, kiedy 
powszechnie znane stały się wyroki mówiące, że takich inwestycji nie można 
kwalifikować do inwestycji celu publicznego oraz pojawiły się publikacje mówiące, że nie 
powinno się zawierać porozumień z inwestorami dotyczących finansowania planów”. 
Wójt stwierdził ponadto, iż „ustawa nie zabrania żeby darowizny na rzecz gminy były 
darowiznami na konkretne cele. Wobec tego Wójt podejmując decyzje o sfinansowaniu 
planów zagospodarowania przestrzennego za środki otrzymane w drodze darowizny nie 
naruszył prawa zgodnie z wiedzą dostępną w czasie przyjmowania darowizn (…) 
Zgodnie z art. 888 kc przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się 
do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W istocie 
jest to oświadczenie jednej strony, a obdarowany tylko składa oświadczenie o przyjęciu 
darowizny. Żaden z przepisów tytułu XXXIII dotyczącego darowizny nie przewiduje 
prawa obdarowanego do jej zwrotu. Prawo do domagania się zwrotu darowizny ma tylko 
darczyńca i to wyłącznie w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego lub mieć 
roszczenia do obdarowanego w sytuacji gdy sam popadł w niedostatek. W takim stanie 
rzeczy gmina nie miała obowiązku zwrotu darowizny”. Zwrócił też uwagę że mpzp 
nie obejmowały tylko farm wiatrowych ale też całe miejscowości gdzie wyznaczano 
nowe tereny pod konkretne funkcje. Wójt Gminy Tadeusz Chołko podkreślił, 
że od 2011 roku zaniechał podejmowania działań zmierzających do powstawania 
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nowych parków elektrowni wiatrowych, co było spowodowane trudnościami 
interpretacyjnymi dotyczącymi kwalifikacji budowy elektrowni wiatrowych jako inwestycji 
celu publicznego oraz umów zawieranych z inwestorami w sprawie finansowania mpzp 
i innych opracowań. W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców uwagami 
dotyczącymi wprowadzenia strefy ochronnej siedlisk ludzkich o wymiarze 2 km 
od biogazowi i 3 km od farm wiatrowych Rada Gminy Suwałki podjęła prace nad zmianą 
ustaleń odnoszących się do zagadnień energii odnawialnej zawartych w Studium15. 

[Dowód: akta kontroli str. 518-523] 

2. W porozumieniu z dnia 25.01.2007 r. z Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. 
postanowiono, że projektowana farma elektrowni wiatrowych stanowi inwestycję celu 
publicznego w rozumieniu art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w zw. z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami16. Zgodnie z art. 6 pkt 2 cytowanej ustawy o gospodarce 
nieruchomościami celem publicznym jest m.in. budowa i utrzymanie ciągów 
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej. 
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto, że budowa elektrowni wiatrowych 
nie jest inwestycją celu publicznego, gdyż służą one do wytwarzania i przetwarzania 
energii, a nie do jej przesyłu17.                                             [Dowód: akta kontroli str. 437] 

Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone do opracowywanych przez gminę 
mpzp18 zostały zlecone i opłacone odpowiednio przez firmę DIPOL s.c. I.S. Gościniak 
z Pruszcza Gdańskiego i w dwóch przypadkach firmę Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. 
z Warszawy, a więc inwestorów zainteresowanych budową elektrowni wiatrowych. 
Naruszono w ten sposób postanowienia art. 41 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska19, obligujące do sporządzenia takich prognoz organ 
opracowujący mpzp (obecnie art. 51 ust. 1 ustawy o ocenach oddziaływania 
na środowisko). W konsekwencji część elektrowni wiatrowych została zlokalizowana 
na terenach dogodnych dla inwestora, lecz mieszczących się w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Pojezierza Północnej Suwalszczyzny” – sprawa opisana w pkt 2 niniejszego 
wystąpienia. 
Wójt Gminy Tadeusz Chołko wyjaśnił, że prognozy zlecali i opłacali inwestorzy 
na podstawie zawartych z gminą porozumień. Sporządzone opracowania przekazywane 
były do Urzędu do wykorzystania w dalszych pracach planistycznych. 

[Dowód: akta kontroli str. 64-73, 114-128, 179-194] 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działania organów gminy 
Suwałki zmierzające do stworzenia warunków do lokalizacji elektrowni wiatrowych, w tym 
w zakresie poszanowania procedur wprowadzania zmian w Studium i sporządzania mpzp, 
sporządzania ocen oddziaływania elektrowni na środowisko oraz wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego typu obiektów.  

 

                                                      
15  Rada Gminy Suwałki podjęła w dniu 28.02.2013 r. uchwałę intencyjną nr XXVIII/231/13 w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Suwałki. 

16  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. 
17  tak m.in. w wyrokach NSA: z dnia 6.09.2013 r. sygn. akt II OSK 886/12, z dnia 3.11.2010 r. sygn.. akt II OSK 

1412/09 oraz w wyrokach WSA w Warszawie z dnia 4.09.2013 r. sygn.. akt VIII SA/Wa 985/12, WSA 
w Bydgoszczy z dnia 24.03.2010 r. sygn.. akt II SA/Bd 33/10 i WSA w Krakowie z dnia 30.01.2009 r. sygn. 
Akt II SA/Kr 735/08. 

18  Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XXXIV/291/06 z 5.05.2006 r. w sprawie mpzp terenów obejmujących wsie 
Potasznia, Bród Stary i części wsi Biała Woda, Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XI/103/07 z 19.11.2007 r. 
w prawie uchwalenia mpzp części wsi Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki, Uchwała Rady Gminy 
Suwałki Nr XVII/177/08 Rada Gminy Suwałki podjęła w dniu 28.02.2013 r. uchwałę intencyjną 
nr XXVIII/231/13 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Suwałki. 

19  w brzmieniu obowiązującym do 15.11.2008 r. (obecnie przepis uchylony). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz zdrowia 
ludzi i zwierząt 

2.1 W trakcie wszystkich postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farm 
wiatrowych (prowadzonych w latach 2006-2008) uznano te inwestycje za wymagające 
sporządzenia raportów o ich oddziaływaniu na środowisko. Zakres i stopień szczegółowości 
informacji w nich wymaganych, uzgodnił Wójt Gminy ze Starostą Suwalskim i Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Suwałkach. We wszystkich przypadkach raporty 
sporządzono w pełnym zakresie. Sfinansowane przez inwestorów dokumenty opracowano 
w jednej firmie „Proeko” Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych z Gdańska. Raporty 
zawierały komplet informacji wymaganych postanowieniami art. 52 ustawy Prawo ochrony 
środowiska20. W szczególności zawierały one: 

- charakterystykę całego przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w fazie 
realizacji i eksploatacji, w tym wielkość przewidywanej emisji do środowiska,  

- opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanych turbin wiatrowych, 

- opis istniejących zabytków znajdujących się w sąsiedztwie lub w zasięgu 
oddziaływania elektrowni i zagrożeń wynikających z realizacji inwestycji, 

- określenie wariantów przedsięwzięcia, w tym wskazanie wariantu 
najkorzystniejszego wraz z uzasadnieniem oraz oddziaływania tych wariantów na 
środowisko, 

- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 

     [Dowód: akta kontroli str. 294-297, 317-329, 354-361] 

2.2 W badanym okresie do Urzędu wpłynął tylko jeden wniosek w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie 
zespołu elektrowni wiatrowych. Postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone, 
ponieważ inwestor nie uzupełnił dokumentacji o prognozę oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia.                                          [Dowód: akta kontroli str. 280-281] 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt wydał na wniosek inwestorów 
planujących budowę elektrowni wiatrowych w latach 2006 – 2008. I tak: 
• 10.11.2006 r. ustalono środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na budowie 19 turbin w ramach Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Suwałki”, z czego 
14 w miejscowościach Biała Woda, Potasznia, Bród Stary (gm. Suwałki) i pięciu 
w miejscowości Żywa Woda (gm. Jeleniewo), 

• 7.01.2008 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin 
w ramach farmy elektrowni wiatrowych „Piecki 2” w miejscowościach Taciewo 
(gm. Suwałki) i Piecki (gm. Filipów), 

• 7.07.2008 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 15 turbin w ramach 
farmy elektrowni wiatrowych „Taciewo”, z czego sześciu w miejscowości 
Czarnakowizna, Taciewo, Turówka Nowa, (gm. Suwałki), sześciu w miejscowościach 
Morgi, Stara Pawłówka (gm. Przerośl) oraz trzech w miejscowości Stara Chmielówka 
(gm. Bakałarzewo).          [Dowód: akta kontroli str. 286-293,298-316, 330-353, 362-369] 

Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach budowy farm wiatrowych prowadzono stosownie do postanowień ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska21, bowiem w każdym przypadku: 
• złożone wnioski były kompletne i zawierały dokumenty wymagane postanowieniami 

art. 46a ust. 2 ww. ustawy - tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy 
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz wypis z ewidencji gruntów, z wykazem właścicieli władających 

                                                      
20  w brzmieniu obowiązującym do 15.11.2008 r. (obecnie przepis uchylony). 
21  w brzmieniu obowiązującym do 15.11.2008 r. (obecnie przepis uchylony). 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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gruntami objętych przedsięwzięciem, 
• zobligowano inwestorów do sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko (art. 51 ust. 2 cytowanej ustawy), ponieważ planowane budowy farm 
wiatrowych zaliczono zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko22 do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, 

• zakres sporządzanych raportów określił Wójt Gminy Suwałki (art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a 
ww. ustawy), po uzyskaniu stosownych opinii z Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego i Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Inwestorzy zobligowani zostali 
do sporządzenia raportu w pełnym zakresie, 

• upubliczniono informacje o prowadzonych postępowaniach (art. 53 ww.ustawy), 
zapewniając udział mieszkańców w procesie lokalizowania farm wiatrowych, poprzez: 
- podanie do publicznej wiadomości m.in. informacji o wszczęciu postępowania, 

przedmiocie decyzji, która ma być wydana w prawie, organie właściwym do wydania 
decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,  

- wskazanie możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz miejsce, 
w którym jest ona wyłożona do wglądu,  

- poinformowanie o miejscu i sposobie składania uwag i wniosków w toczących się 
postępowaniach oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia, 

- poinformowanie o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią, 
stosownie do postanowień, 

• decyzje wydano terminowo, a ich treść odpowiadała wymogom art. 107 Kpa, 
• zobligowano inwestora do zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania 

oddziaływania inwestycji na środowisko. W szczególności nakazano inwestorom 
ograniczenia w zakresie: 
- oddziaływania na krajobraz poprzez zastosowanie jednego typu elektrowni, pokrycie 

budowli jednolitą, niekontrastującą farbą, zapobiegającą powstawaniu refleksów 
świetlnych (bez umieszczonych na nich reklam), 

- uciążliwości poprzez zastosowanie technologii ograniczających emitowany przez 
elektrownie poziom hałasu, który nie może przekraczać dopuszczalnych norm 
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj. 50 dB w porze dnia i 40 dB 
w porze nocnej oraz 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocnej dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zagrodowej, zgodnie z załącznikiem 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku23, 

- oddziaływania pracy turbin na środowisko poprzez prowadzenie przez okres jednego 
roku po oddaniu inwestycji do użytku, pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu 
(po jednej serii pomiarowej w okresach wiosna, lato jesień zima w porze dziennej 
i nocnej), a także obserwacji ewentualnego wpływu pracy elektrowni na śmiertelność 
ptaków.                      [Dowód: akta kontroli str. 282-285, 298-304, 330-343, 362-369] 

Oględziny farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Suwałki wykazały, 
że poszczególne farmy wiatrowe zlokalizowano na obszarach wskazanych w decyzjach 
o środowiskowych uwarunkowaniach, korzystają z jednakowych turbin wiatrowych oraz 
posiadają jednobarwną, stonowaną kolorystykę. Oględziny potwierdziły jednakże, że część 
elektrowni wiatrowych Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Suwałki” (co najmniej dziewięć z 14 
zlokalizowanych na obszarze gminy Suwałki) położonych jest na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”. Na osi widokowej z nabrzeża doliny 
Czarnej Hańczy, z miejscowości Osowa w kierunku wschodnim na dolinę Czarnej Hańczy, 
z miejscowości Stary Bród oraz w kierunku jeziora Okminek elektrownie wiatrowe stanowią 
element dominujący w chronionym krajobrazie. Niezależnie od ukształtowania terenu 
przesłaniają perspektywę na różnych poziomach oraz stanowią obcy element techniczny 

                                                      
22  Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. 
23  Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm. 
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w krajobrazie typowo rolniczym.                                          [Dowód: akta kontroli str.372-378] 

Przedstawione przez inwestorów analizy porealizacyjne wykazywały natomiast, 
że funkcjonujące na terenie gminy farmy wiatrowe nie przekraczają dopuszczalnego 
poziomu hałasu i nie mają negatywnego wpływu na śmiertelność ptaków oraz 
występowanie chronionych gatunków roślin.                      [Dowód: akta kontroli str. 379-391] 

2.3 Łącznie na terenie gminy Suwałki funkcjonuje 21 elektrowni wiatrowych zgrupowanych 
w ramach trzech farmach wiatrowych „Suwałki”, „Taciewo” i „Piecki”.  
Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli NIK prowadzonych w Starostwie Powiatowym 
w Suwałkach i Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Suwałkach wynika, 
że inwestorzy uzyskali pozwolenie na budowę turbin wiatrowych zgodnie z warunkami 
określonymi w mpzp i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. Wszyscy inwestorzy uzyskali też  pozwolenia Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego na użytkowanie elektrowni wiatrowych.  

 [Dowód: akta kontroli str. 533-535] 

Na zlecenie NIK24, w październiku 2013 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
przeprowadził m.in. w miejscowości Taciewo gm. Suwałki badanie (w porze nocnej) 
poziomu hałasu wytwarzanego przez turbiny Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Taciewo”. 
Wykonane pomiary (przy średniej prędkości wiatru w okresie pomiarowym 7,0 m/s – 
9,3 m/s) nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych norm hałasu określonych 
w powołanym rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie prowadził natomiast badań 
poziomu infradźwięków, migotania cienia ani oddziaływania turbin na roślinność i świat 
zwierząt, ponieważ jak zauważył, brak jest metodyki tego typu badań oraz wartości 
wskaźników dopuszczalnych w polskim prawie. Zaznaczył, iż nie badano wpływu pola 
magnetycznego na środowisko i zdrowie ludzi, gdyż z opracowanej dokumentacji 
oddziaływania na środowisko nie wynikało występowanie szkodliwości w tym zakresie oraz 
nie było to uwzględnione w decyzjach związanych z budową i użytkowaniem elektrowni, 
szczególnie w decyzjach środowiskowych.                        [Dowód: akta kontroli str. 397-409] 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach poinformował NIK25, że „na chwilę 
obecną kontrola elektrowni wiatrowych nie leży w kompetencji Inspekcji Sanitarnej i brak 
jest podstaw do takich działań”. Wskazał, że PPIS wydaje – stosownie do wymogów ustaw - 
opinie w sprawach związanych z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko. Zaznaczył, że w żadnym raporcie nie wskazano na możliwość 
przekroczenia hałasu, a Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest organem administracji, 
a nie instytutem naukowo-badawczym i nie może być uznawana jako biegły przy wydawaniu 
jednoznacznych opinii o zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzi. Dodał, że kwestia 
infradźwięków nie jest unormowana żadnymi przepisami. 

 [Dowód: akta kontroli str. 395-396] 

2.4 W ewidencji skarg i wniosków za lata 2009 – 2013 nie zarejestrowano żadnej skargi 
mieszkańców gminy Suwałki, które dotyczyłyby problemów związanych z energetyką 
wiatrową.                                                                                    [Dowód: akta kontroli str. 394] 

Analiza pism wpływających do Urzędu wykazała natomiast, że: 
• w 2012 r. mieszkańcy wsi Czarnakowizna i Osowa złożyli sześć wniosków 

zmierzających do zaprzestania lokalizowania turbin wiatrowych w odległości mniejszej 
niż 3 km od ich posesji. Zaznaczyli, że brak ich realizacji, skutkować będzie 
dochodzeniem przez nich od gminy roszczeń w trybie art. 36 ust. 1 pkt ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. zobowiązaniem gminy 
do wykupienia nieruchomości. W odpowiedzi Wójt poinformował wnioskodawców, 
iż Urząd nie planuje i nie prowadzi prac lokalizujących farmy wiatrowe w pobliżu ich 
domostw, 

• w odpowiedzi na złożoną w sierpniu 2012 r. interpelację, Wójt poinformował posła na 
Sejm Jarosława Zielińskiego o posiadaniu 38 aktualnych miejscowych planach 

                                                      
24  W trybie art. 12 ust. 3 ustawy o NIK. 
25  W trybie art. 29 ust.1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
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zagospodarowania przestrzennego, obejmujących ok. 31% powierzchni gminy Suwałki 
(z wyłączeniem terenów pod kompleksami leśnymi i wodnymi). W przeciągu pięciu lat 
2007-2011 sporządzono bądź wprowadzono zmiany w 28 mpzp, jak również dokonano 
dwóch zmian w Studium. W przypadku dwóch mpzp i jednej zmiany Studium 
prowadzone prace planistyczne związane były z zamiarem lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Poinformowano posła Jarosława Zielińskiego o kosztach związanych 
ze sporządzaniem tego typu opracowań związanych, w tym ponoszonych na pokrycie 
kosztów wykonania map, opraw, odbitek, wypisów z ewidencji gruntów, ogłoszeń 
prasowych, unowocześnieniem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kosztów 
osobowych pracowników Urzędu, projektantów i autorów opracowań towarzyszących 
(np. opracowań przyrodniczych). Wyjaśniono również, że Urząd nie szacował 
jednostkowych kosztów wykonania konkretnych opracowań planistycznych i nie jest 
w stanie przekazać takich danych, 

• w odpowiedzi na wniosek z 2013 r. Stowarzyszenia „Połączmy siły z wiatrakami 
zwyciężymy” w sprawie podjęcia działań „osłonowych” na rzecz osób zamieszkałych 
w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych jak również inicjatyw, które zabezpieczą 
na przyszłość mieszkańców gminy przed zbyt bliskim lokalizowaniem elektrowni 
wiatrowych od ich domów (monitoring zdrowia ludzi, utworzenie specjalistycznej 
placówki służby zdrowia, funduszu na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości 
ich gruntów z powodu funkcjonujących w pobliżu elektrowni wiatrowych) Wójt 
poinformował, że nie może on być zrealizowany z uwagi na brak kompetencji 
do podjęcia tego typu działań jak również środków finansowych na ich realizację. 

Ponadto w 2013 r. mieszkaniec Starej Chmielówki (B. K.) wystosował do władz gminy 
Suwałki apel o unieruchomienie elektrowni wiatrowych znajdujących się w odległości 
poniżej 2 km od siedzib ludzkich. Wskazywał, że sam mieszka w pobliżu jednej z elektrowni 
(ok. 300 – 400 m), która w jego ocenie powoduje stały hałas oraz uniemożliwia skupienie 
i wywołuje bóle głowy, w szczególności w porze nocnej. W ramach podejmowanych działań 
Wójt Gminy Suwałki przekazał pismo B.K. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
w Suwałkach. Po analizie zebranych informacji wydał decyzję o umorzeniu postępowania 
w całości. W uzasadnieniu wskazał, że zebrane materiały i przeprowadzone badania przez 
instytucje do tego uprawnione nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu 
emitowanego przez turbiny wiatrowe farmy „Taciewo”. Uznał, iż nie ma przesłanek 
do wydania decyzji zabraniającej działalności tej farmie w porze nocnej. 

   [Dowód: akta kontroli str. 470-494, 498-513] 

W dniu 27.12.2012 r. do Urzędu Gminy Suwałki wpłynął apel Rady Powiatu w Suwałkach 
z 14.12.2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 
dotyczącego lokalizacji farm wiatrowych „znacznie bardziej chroniących cenne 
przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie obszary kraju, ale przede wszystkim chroniących 
zdrowie i życie ludzi (…), których lokalizacja całkowicie wyeliminuje wszelkie wątpliwości jak 
i te wykazane również (…) w piśmie Ministerstwa Zdrowia, dotyczące ich różnorodnego, 
negatywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców”. W dniu 28.02.2013 r. Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium, dotyczącej wyznaczenia 
obszarów na których rozmieszczone będą elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 100 kW, 
a także ich stref ochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosku mieszkańców gminy 
Suwałki m.in. w sprawie ustalenia odległości 3 km od farm wiatrowych do siedlisk ludzkich. 

  [Dowód: akta kontroli str.16-17, 495-497] 

2.5 W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Suwałki nie prowadzono kontroli 
dotyczących problematyki lokalizowania elektrowni wiatrowych na obszarze Gminy.  

   [Dowód: akta kontroli str. 410] 

W sporządzonych na zlecenie inwestora (a nie przez gminę) prognozach oddziaływania 
na środowisko przyrodnicze opracowywanych projektów mpzp wsi Potasznia, Bród Stary 
i części wsi Biała Woda w 2006 r. oraz mpzp części wsi Taciewo i Turówka Nowa w 2007 r., 
które przewidywały budowę 11 z 19 turbin wiatrowych (Park Elektrowni Wiatrowych 
„Suwałki”) i pięciu z 16 turbin (Park Elektrowni Wiatrowych „Taciewo”) na Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny stwierdzono, że: 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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• turbiny wiatrowe to obiekty bardzo wysokie, nawet do 150 m w stanie wzniesionego 
skrzydła, przez co są widoczne ze znacznej odległości. W zgrupowaniach ze względu 
na odległości między poszczególnymi siłowniami wynoszące 200-400 m tworzą 
„przesłonę” krajobrazową na różnych poziomach, 

• wieże ustawione regularnie, w dwóch podstawowych systemach (linijnie lub w układzie 
wierzchołków trójkątów) silnie geometryzują krajobraz, a jednolita konstrukcja nośna 
zastosowana na farmie jest bardziej agresywna krajobrazowo niż konstrukcja kratowa. 
(powoduje to, że „efekt rozmycia” w krajobrazie jest powolniejszy, mimo wzrostu 
odległości od farmy), 

• z bliskiej odległości elektrownia wiatrowa stanowi element obcy w krajobrazie 
ze względu na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania 
w związku z jej wysokością i kontrastowy jasny kolor wew wszystkich warunkach 
pogodowych, 

• ruchome skrzydła powodują okresowo refleksy świetlne, zwracają uwagę i przykuwają 
wzrok. W porze nocnej dominującym elementem krajobrazu stają się obracające się 
czerwone lampy - oznakowania elektrowni wiatrowych.  

W prognozach nie wykluczono wskazanych lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach 
chronionych lecz podkreślono też, że stwarzają one dysonans krajobrazowy, a jako duże 
obiekty w istotny sposób zmieniają dotychczasowy, typowy krajobraz rolniczy 
na uprzemysłowiony (na obszarze mpzp i w jego otoczeniu).  
[Dowód: akta kontroli str. 64, 69-72, 114, 119-120, 125, 179, 189, 194, 292-293, 296-297, 
318-319] 

Przyjęte mpzp tych wsi (uchwałami Rady Gminy z 5.05.2006 r. i 19.11.2007 r. 
i 12.09.2008 r.) ustaliły m.in. tereny, których przeznaczeniem podstawowym była lokalizacja 
elektrowni wiatrowych. Przeznaczeniem uzupełniającym tego terenu były uprawy polowe 
z zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi, a przeznaczeniem dopuszczalnym - 
użytkowanie rolnicze.  Określiły też wymagane parametry techniczne pojedynczej elektrowni 
wiatrowej oraz poziom maksymalnej mocy akustycznej takiej elektrowni. 
Na obszarach chronionego krajobrazu26 nie wprowadzono zakazu lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Przyjętą w mpzp lokalizację elektrowni wiatrowych uzgodnił Wojewoda 
Podlaski, który zwracał uwagę, iż siłownie wiatrowe, ze względu na wysokość konstrukcji, 
nie są obojętne dla krajobrazu (zwłaszcza w skupiskach), stanowiąc zdecydowaną 
dominantę krajobrazową. Z uwagi na zachowanie walorów krajobrazowych Obszarów 
Chronionego Krajobrazu w ocenie Wojewody nie jest wskazana lokalizacja wiatraków 
w strefach ekspozycji krajobrazowej, na przedpolu panoram, osi widokowych i ciągów 
widokowych na obiekty przyrodnicze. Zalecano również aby na etapie planowania, 
projektowania i przygotowania inwestycji w przypadku budowy elektrowni wiatrowych 
poszukiwać rozwiązań pozwalających na ich bezpieczną lokalizację bez kolizji z ochroną 
zasobów przyrodniczych, w tym: walorów krajobrazowych, szlaków migracyjnych ptaków 
i zwierząt („funkcjonowanie elektrowni powoduje ewidentne zmiany w sposobie 
wykorzystania przestrzeni przez ptaki (…) odstraszające ale też przywabiające”) oraz 
cennych zbiorowisk roślinnych. 
Z kolei Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków informował, że tereny wsi Taciewo 
i Turówka Nowa posiadają walory krajobrazowe z elementami dziedzictwa narodowego, 
które stanowią niezbywalny dorobek kulturowy dziedzictwa gminy, co stwarza bardzo dobre 
warunki do rozwoju turystyki. W ocenie Konserwatora budowa elektrowni zeszpeci krajobraz 
i obok wątpliwej korzyści ekonomicznej dla gminy zablokuje rozwój turystyki, a także 
możliwość pozyskiwania środków strukturalnych na ochronę dziedzictwa. 
W przyjętych przez Radę Gminy Suwałki mpzp przytoczono zakazy obowiązujące 
na Obszarach Chronionego Krajobrazu Północnej Suwalszczyzny bez formułowania 
dodatkowych ograniczeń.  

      [Dowód: akta kontroli str. 18-22, 74, 81-85, 129-136,195-201, 242-245] 

                                                      
26  Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Pojezierze Północnej Suwalszczyzny zmienione rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2005 r. - Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z dnia 8 marca i 2 sierpnia 2005 r., Nr 54 i 180. 
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Z informacji uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynika, że stosownie 
do postanowień § 3 rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszarów 
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Północnej Suwalszczyzny „czynna ochrona 
ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk 
przyrodniczych związanych z urozmaiconą rzeźbą polodowcową Pojezierza Północnej 
Suwalszczyzny z licznymi jeziorami, kemami, ozami i wzgórzami morenowymi”27. RDOŚ 
oceniała czy w kontekście zakazów i wymagań związanych z ochroną przyrody 
dopuszczalna jest na tych terenach lokalizacja elektrowni wiatrowych. W przypadku gdy 
raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji, a zwłaszcza wyniki monitoringu 
ornitologicznego i chiropterologicznego nie wskazywały na generowanie negatywnego 
wpływ na przyrodę (np. znikomy wpływ na warunki wodne i lokalne warunki klimatyczne, 
brak wpływu na obszary Natura 2000, brak zagrożenia dla ludzi w zakresie emisji 
infradźwięków), to RDOŚ uzgadniał warunki realizacji elektrowni wiatrowych na terenach 
chronionych. Odmowa uzgodnienia mogła nastąpić tylko na podstawie wskazanego wprost 
przepisu prawa, co zostało potwierdzone orzecznictwem28. 

 [Dowód: akta kontroli str. 514-517] 

Wójt Gminy Tadeusz Chołko wyjaśnił, że postępowano w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa. W jego ocenie Wojewoda Podlaski nie wprowadził zakazu budowy 
elektrowni wiatrowych na obszarach Chronionego Krajobrazu Pojezierza Północnej 
Suwalszczyzny. Dodał, że nadzór nad prowadzonymi pracami sprawował Wojewódzki 
Konserwator Przyrody, a potem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, którzy 
pozytywnie uzgadniali przekazywane im dokumenty. Podkreślił, ze również w jego ocenie 
wieże wiatrowe z turbinami „nie są elementami obojętnymi dla krajobrazu. Jednak 
zalecenie, że nie jest wskazana ich lokalizacja na Obszarach Chronionego Krajobrazu, 
na przedpolu panoram, osi widokowych i ciągów widokowych nie zostało poparte żadnymi 
konkretnymi przepisami prawa. Nie dołączono też jakichkolwiek dokumentów, a z planu 
województwa czy innych dokumentów przekładających się na ustalenia studium gminy 
a następnie mpzp, nie wynika dla przedmiotowych terenów ani zasięg ani występowanie 
panoram, osi widokowych czy ciągów widokowych”. Stąd też wywnioskował, 
iż lokalizowanie elektrowni wiatrowych w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze 
Północnej Suwalszczyzny” jest więc prawnie dopuszczalna. Wójt dodał również, iż nie było 
obowiązku wprowadzania zakazu lokalizacji farm wiatrowych na terenach chronionych. 
W jego ocenie gmina nie chciała tworzyć kolejnych terenów obarczonych wieloma 
ograniczeniami i zakazami w zakresie korzystania z nieruchomości.  

 [Dowód: akta kontroli str. 518-523] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Wójta w badanym obszarze.  

3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze lokalizacji 
farm wiatrowych oraz transparentności postępowania 
organów gminy w tej sprawie 

3.1 Urząd zapewnił mieszkańcom gminy udział w procedurach lokalizowania farm 
wiatrowych na każdym etapie prac, tj.: 

                                                      
27  zakazano na tych terenach m.in. [1] zabijania dziko występujących zwierząt, [2] likwidowania i niszczenia 

roślinności, [3] wydobywania do celów gospodarczych skał, [4] wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, [5] dokonywania zmian stosunków wodnych, [6] likwidowania naturalnych 
zbiorników wodnych, [7] lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów 
rzek, jezior. 

28  Sygn. akt IV/SA/Wa 1290/07 z dnia 3.10.2007 r. i IVSA/Wa 473/07 z dnia 5.06.2007 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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- stosownie do postanowień art. 11 pkt 1 i 10, art. 17 pkt 1 i 9 oraz art. 18 i 19 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym29 Wójt 
Gminy [1] informował mieszkańców o wszczęciu procedur aktualizacji i wprowadzania 
zmian w Studium oraz o przystąpieniu i sporządzeniu projektów mpzp lokalizujących 
farmy wiatrowe na terenie gminy, [2] wyznaczał terminy do zapoznania się z 
dokumentacją planistyczną, zgłaszania uwag i wniosków do opracowań projektowych, 
[3] organizował dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 
Informacje te były przekazywane poprzez publikację obwieszczeń w prasie o zasięgu 
lokalnym (Gazeta Współczesna), kolportowanie ich przez sołtysów oraz poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie władz gminy, 

- Wójt Gminy umożliwił również mieszkańcom, stosownie do postanowień art. 32 ust. 1 
Prawa ochrony środowiska30, udział w postępowaniach związanych z wydawaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę farm wiatrowych, w 
tym powiadomił zainteresowanych o wszczęciu i przedmiocie postępowania, umożliwił 
im zapoznanie się z dokumentacją sprawy oraz możliwościami składania uwag 
i wniosków. System powiadamiania prowadzono w identyczny sposób jak w przypadku 
wprowadzania zmian w Studium i opracowywania mpzp. 
                                                                               [Dowód: akta kontroli str. 74-80, 105] 

3.2 Na obszarze gminy zlokalizowano łącznie 21 turbin wiatrowych. Żadnej z nich 
nie ulokowano na  należących do osób zaangażowanych w proces decyzyjny. 

   [Dowód: akta kontroli str. 392-393, 524-532] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Wójta w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli31, wnosi o: 

1. Samodzielne zlecanie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko mpzp, 
zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Określenie warunków lokalizowania elektrowni wiatrowych w ramach projektowanej 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

                                                      
29  Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm. 
30  w brzmieniu obowiązującym do 15.11.2008 r. (obecnie przepis uchylony). 
31  Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Białystok, dnia 30  grudnia 2013 r. 

 

Kontroler 
Marek Ozga 

główny specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Marian Minkiewicz 

 
........................................................ ........................................................ 

podpis podpis 
 

 

 


