
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Roberta Mamątowa, Grzegorza Wojciechowskiego 

i Waldemara Kraskę 

na 64. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wójta gminy Korytnica Stanisława Komudzińskiego, do starosty węgrow-

skiego Krzysztofa Fedorczyka, do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, do minister infrastruktury 

i rozwoju Marii Wasiak oraz do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie budowy turbin wiatrowych na terenie 

gminy Korytnica, w szczególności w kwestiach związanych z udziałem Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w 

Gminie Korytnica w postępowaniach administracyjnych toczących się w przedmiotowej sprawie. 

Szanowny Panie Wójcie! 

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2014 r. odmówił Pan dopuszczenia stowarzyszenia do postępowania 

RK.6733.3.2014, prowadzonego z wniosku Spółki Wind Field Korytnica Sp. z o.o., o wydanie decyzji o lo-

kalizacji inwestycji celu publicznego (m.in. budowa podziemnej sieci energetycznej), argumentując swe sta-

nowisko brakiem przedłożenia przez stowarzyszenie jego „składu osobowego” oraz brakiem wykazania inte-

resu społecznego przez tę organizację. Proszę zatem o wskazanie przepisów, które uzależniają istnienie inte-

resu społecznego od weryfikacji danych osobowych członków stowarzyszenia, oraz wyjaśnienie, jakie infor-

macje Pana zdaniem winny być umieszczone w statucie owej organizacji społecznej, aby uznany został zwią-

zek celów stowarzyszenia z opisaną sprawą. 

Szanowny Panie Starosto! 

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2014 r., znak: ŚRB.674.20.2014.WM, odmówił Pan dopuszczenia sto-

warzyszenia do udziału w postępowaniach administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę turbin wiatro-

wych ze względu na brak interesu prawnego, opierając się na przepisach prawa budowlanego. Proszę wska-

zać, czy w przedmiotowej sprawie brany był również pod uwagę przepis art. 31 §1 k.p.a., który mówi o ko-

nieczności wykazania przez organizację społeczną jedynie zgodności celów statutowych z toczącym się po-

stępowaniem oraz interesu społecznego. 

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! 

Prosimy o zbadanie zgodności niniejszej inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami 

wydawanymi przez poszczególne ministerstwa. 

Szanowna Pani Premier! 

Proceder nieuznawania interesu społecznego organizacji sprzeciwiających się budowie turbin wiatrowych 

występuje dziś w całej Polsce na szeroką skalę. Prosimy zatem o wydanie ogólnej opinii czy zalecenia, 

w którym przedstawione zostaną szczegółowe wyjaśnienia traktujące o zasadach uznawania związku celów 

statutowych organizacji społecznych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi budowy elektrowni 

wiatrowych. Poszczególne organa dokonują bowiem interpretacji poszczególnych statutów w sposób dalece 

swobodny i uznaniowy (w opisanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze również uznało brak inte-

resu społecznego). Nierzadko wymaga się również od organizacji społecznych szeregu wyjaśnień i uzasad-

nień, które – w naszej opinii – nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Z poważaniem 

Robert Mamątow 

Grzegorz Wojciechowski 

Waldemar Kraska 




