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Rozdział 18.

UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
W GMINIE JELENIEWO I W JEJ SĄSIEDZTWIE

W granicach gminy Jeleniewo występują obszary problemowe w związku ze wskazaniem obszarów,
na których są rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie
oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów. Obszary o tym samym przeznaczeniu występują na
terenie sąsiedniej gminy Suwałki i na terenie gminy Filipów, łącząc się w park elektrowni wiatrowych.
Przy czym większa część parku składająca się z istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych
położona jest w sąsiednich gminach.
Na terenie gminy Jeleniewo obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w
obrębach Prudziszki, Żywa Woda, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, w których wyznaczono
lokalizację 10 elektrowni oraz obszary ich oddziaływania.
W obrębach Zarzecze Jeleniewskie i Malesowizna obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w którym wskazano obszary oddziaływania elektrowni wiatrowych znajdujących się w
sąsiednich gminach Suwałki i Filipów.
Po wszczęciu procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jeleniewo wpłynęło 181 wniosków w sprawie elektrowni wiatrowych, tym:
− 30 wniosków w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych,
− 59 wniosków przeciwko elektrowniom wiatrowym ze wskazaniem lokalizacji,
− 92 wnioski przeciwko elektrowniom wiatrowym bez wskazania lokalizacji.
Jeden z wniosków obejmował lokalizację kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych w obrębach
Malesowizna, Zarzecze Jeleniewskie, Rutka i Szeszupka. Propozycja uwzględnienia tego wniosku
wzbudziła sprzeciwy mieszkańców gminy. Organizowano różne formy protestów społecznych
przeciwko elektrowniom.
Wnioskodawca zweryfikował swoje zamiary inwestycyjne i ograniczył je do kilkunastu elektrowni w
obrębach Malesowizna i Zarzecze Jeleniewskie. Jednakże nie uspokoiło to opinii społecznej.
Ostatecznie, po trzech latach prac nad koncepcją zmianą studium, wniosek dotyczący lokalizacji
nowego zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach Malesowizna i Zarzecze Jeleniewskie nie został
uwzględniony, czego wyrazem było Zarządzenie Nr 22.2015 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31
marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia w n i o s k ó w dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleniewo, które wniesiono w przysługującym
terminie od 27.10.2011r. do 28.11.2011r. oraz po przysługującym terminie do dnia 02.08.2013r.
Kluczowym elementem rozstrzygnięcia jest niewskazywanie lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych
poza obszarami objętymi ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Poza terenami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie
przewiduje się wskazywania nowych obszarów, na których są rozmieszczone urządzenia
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz z ich
strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenów.
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