
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Jarosława Rusieckiego,  

Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia  

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 

Szanowny Panie Wojewodo! 

Zwracamy się z prośbą o zbadanie pod kątem legalności decyzji o pozwoleniu na budowę turbin wiatro-

wych na terenie gminy Korytnica, wydanych przez starostę węgrowskiego na wniosek przedsiębiorstwa 

Wind Field Korytnica Sp. z o.o. w 2014 r. 

Wiele przesłanek wskazuje na to, iż postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone 

były i są z naruszeniem prawa. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż postanowieniem z dnia 5.08.2014 r. wójt 

gminy Korytnica odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia „Stop Wiatrakom w Gminie Korytnica” – znak: 

RK.6733.3.2014 – do postępowania prowadzonego z wniosku spółki Wind Field Korytnica Sp. z o.o. o wy-

danie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzasadniając swe stanowisko brakiem interesu spo-

łecznego. Podobne stanowisko zajęło także Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Z kolei starosta węgrowski postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2014 r. – znak: ŚRB.674.20.2014.WM – 

odmówił dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniach administracyjnych w sprawie pozwoleń 

na budowę turbin wiatrowych ze względu na brak interesu prawnego, opierając się na przepisach prawa bu-

dowlanego. 

Co więcej, sposób i tryb prowadzenia przez wójta gminy Korytnica konsultacji społecznych w przedmio-

towej sprawie wzbudza wiele zastrzeżeń ze strony mieszkańców. Jak wynika z pisma wójta z dnia 3 marca 

2014 r. – znak: RO.1431.4.2014 – skierowanego do Krzysztofa Szymańskiego, spotkania z zainteresowanymi 

osobami prowadzone były przez konkretnych przedsiębiorców, a urząd gminy nie posiada żadnych protoko-

łów, które określałyby, jakie szczegółowe ustalenia poczynione zostały podczas konsultacji z mieszkańcami 

gminy. Argumenty świadczące o wielu innych nieprawidłowościach stowarzyszenie przedstawiało w swoich 

odwołaniach kierowanych do poszczególnych organów administracyjnych. Organizacja ta nie jest jednak 

uprawniona na chwilę obecną do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji starosty, gdyż nie 

została dopuszczona do dostępowania jako uczestnik na prawach strony. 

Prosimy zatem o zbadanie i zalecenie kontroli w opisanej sprawie oraz o wstrzymanie wykonalności de-

cyzji o pozwoleniu na budowę. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Jarosław Rusiecki 

Jan Maria Jackowski 

Krzysztof Słoń 

 

 




