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Do Burmistrza i Radnych Gminy Gołdap 
 
Opinia do projektu Studium Zagospodarowania gminy Gołdap w zakresie lokalizacji farm wiatrowych. 
Szanowni Państwo. 
 
Otrzymaliśmy dzisiaj informację o projekcie studium zagospodarowania dla gminy Gołdap. 
Po zapoznaniu się z zapisami studium uważamy, że absolutnie nie należy zatwierdzać studium dla 
gminy Gołdap w przedstawionej formie! 
 
Należy zwrócić uwagę na zaznaczone na żółto obszary, praktycznie cała gmina będzie pokryta 
wiatrakami o czym negatywnie przecież zapisano w części tekstu studium o uwarunkowaniach. 
Szczególnie narażone są obszary Kolniszek, Jabłońskich i Wilkas nie mówiąc o Wronkach i 
Suczkach.  
Naszym zdaniem należy zażądać od projektantów studium uzgodnienia projektu Studium z 
wojewódzkim planem zagospodarowania który zawiera konkretne zapisy dotyczące lokalizacji 
wiatraków i stref ochronnych. (patrz niżej) 
 
W razie konieczności należy uchylić uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium i podjąć nową aby 
doprowadzenie do zgodności z zapisami planu wojewódzkiego stało się obligatoryjne. 
Koniecznie trzeba zapoznać wszystkich radnych gminy Gołdap z zapisami w sprawie wiatraków 
zarówno w studium jak i w planie wojewódzkim, których skrót zamieszczam. 
 
Zapisy projektu studium są bardzo ogólnikowe, nie określa się zasięgu strefy ochronnej czego 
wymaga aktualnie prawo, natomiast wprowadza się w tych strefach ograniczenia w prawie zabudowy 
i zagospodarowania. Skąd zatem wzięła się zakreślona na rysunku studium strefa ochronna skoro jej 
nie określono. Jest to próba zakamuflowanego przemycenia studium z zapisami ułatwiającymi 
lokalizację turbin wiatrowych. Rysunek studium należy zmienić wprowadzając określoną w planie 
wojewódzkim 2 km strefę ochronną. Należy zastanowić się czy gmina jest w stanie ograniczyć prawa 
własności na obszarze wielu kilometrów kwadratowych i kto będzie płacił odszkodowania za spadek 
wartości nieruchomości, etc. 
  
Gołdap może stracić status uzdrowiska, gdyż zapisy w planie wojewódzkim ograniczają lokalizację 
wiatraków w obszarach ochrony uzdrowiskowej A, B i C. 
 
Uważamy, że obszary lokalizacji aktualnej i przyszłej turbin wiatrowych należy umieścić w pkt 18 
studium jako obszary problemowe nad którymi należy się mocno pochylić, akceptacja istniejących 
turbin w studium niczego nie rozwiązuje, zostały one umieszczone niezgodnie z prawem, jako 
inwestycje celu publicznego na obszarze Chronionego Krajobrazu „Szeskich Wzgórz” i „Grabowo”. 
Właśnie w Suczkach istnieje kuriozalny przypadek ulokowania turbiny w odległości 200 metrów od 
domu mieszkalnego. Kolniszki są chyba także położone w obszarze chronionego krajobrazu. 
 
 
W sprawie zapisów studium można zapewne zasięgnąć opinii Biura Planowania przestrzennego z 
Olsztyna które posiada bogate doświadczenie w zakresie ograniczeń mogących wpływać na 
lokalizację farm wiatrowych. 
 
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27 maja 2015 r. podjął Uchwałę Nr VII/164/15  w 
sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. 
 
Zapisy w planie zagospodarowania województwa warm-mazurs. - str 146 
 
„2) Dla dużej energetyki wiatrowej ustala się strefy zakazu lokalizacji oraz strefy ograniczonego 
rozwoju: Mapa 50 
a) Ustala się strefę zakazu lokalizacji dużej energetyki wiatrowej (Strefa A). 
Strefa A obejmuje: 

obszary cenne pod względem przyrodniczym, na mocy ustawy o ochronie przyrody: rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000, specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, zespoły 
przyrodniczokrajobrazowe, 
użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, 

tereny w granicach administracyjnych miast, 
tereny uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefach ochrony A,B,C, 



tereny o planowanej funkcji uzdrowiskowej, gdzie prowadzone są działania w kierunku uzyskania 
statusu uzdrowiska, 

tereny w pasie szerokości 2000 m od granic obszarów objętych ochroną prawną na mocy 
ustawy o ochronie przyrody. 
b) Ustala się strefę rozwoju dużej energetyki wiatrowej z ograniczeniami (Strefa B). Strefa B obejmuje 
pozostałe obszary województwa (nie zaliczone do Strefy A). 
 
W Strefie B ustala się: 

zakaz lokalizowania dużej energetyki wiatrowej w odległości do 2000 m od zabudowy 
mieszkaniowej (istniejącej i wyznaczonej w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego), 

zakaz lokalizowania farm wiatrowych* w odległości od siebie mniejszej niż 5 km (liczonej 
od skrajnych turbin w farmach) – ze względu na konieczność osłabienia skumulowanego 
oddziaływania na przestrzeń, 

zakaz lokalizowania turbin wiatrowych w obrębie farmy w odległości większej niż 2 km pomiędzy 
turbinami – ze względu na zapobieganie zjawisku „rozlewania się” farm w przestrzeni. 
Ponadto obowiązują ograniczenia i zakazy lokalizowania dużej energetyki wiatrowej wynikające 
z odpowiednich przepisów odrębnych. 
*Farma wiatrowa — jednostka wytwórcza lub zespół tych jednostek wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej energii 
wiatru, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U.2007.93.623).” 
 
W razie potrzeby służę pomocą i informacją.  
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