Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 31 marca 2011 r.
WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUBENINKI
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2
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Treść uwagi
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4

Oznaczenie
nieruchomo
ści, której
dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu
studium dla
nieruchomo
ści, której
dotyczy
uwaga

5

6

Szymon
Czernek
zamieszkały
w Gołdapi

Zawiera opinię o projekcie zmiany Studium - umożliwienie
budowy farm wiatrowych będzie bardziej szkodliwe niż
pożyteczne; budowa farm wiatrakowych zaprzepaści
możliwość rozwinięcia firm lokalnych bazujących na
lokalnych wartościach przyrodniczych. Gmina powinna teren Gminy
umożliwić ludziom wykorzystanie potencjału, jaki daje Dubeninki
turystyka. Należy zaktywizować społeczność lokalną.
Uwaga dotyczy również zorganizowania kilku spotkań z
mieszkańcami gminy w sprawie zapoznania i zasięgnięcia
opinii w sprawie studium.

Fundacja
Puszczy
Rominckiej z
siedzibą w
Żytkiejmach

Dotycząca:
teren Gminy
1. Zastrzeżeń do zapisów dotyczących utworzenia stref Dubeninki
funkcjonalnych:
a) II-10II Rogajny, Dubeninki, Cisówek -teren do
zagospodarowania na potrzeby realizacji farm wiatrowych;
b) II-12II Pobłędzie - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa rekreacji indywidualnej (zespół
do 10 budynków letniskowych);
c) II-13II Kramnik - zabudowa mieszkalno- pensjonatowa;
d) II-14II - zabudowa pensjonatowa;
e) II/IV-15II,IV Przesławki, Lenkupie, Wobały -teren do
zagospodarowania na potrzeby realizacji farm wiatrowych;
2. Plany budowy elektrowni wiatrowych na OCHK Puszczy
Rominckiej są bardzo kontrowersyjne, kłócą sie z ideą
ochrony krajobrazu i trwale przekształcają krajobraz
naturalny.
Zakłócą istniejące na terenie korytarze
ekologiczne - leżą w pobliżu Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej, obszaru Natura 2000 i rezerwatu
przyrody „Uroczysko Kramnik”.
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Rozstrzygnięcie wójta,
burmistrza albo
prezydenta miasta*) w
sprawie rozpatrzenia
uwag
uwaga
uwzględniona
7

uwaga
nieuwzględniona
8

uwaga
nieuwzględniona

Rozstrzygnięcie Rady
Gminy załącznik do
uchwały nr V/23/11 z
dnia 31 marca 2011 r.
uwaga
uwzględniona

uwaga nieuwzględniona
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uwzględni
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Wójt
uwaga
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uwzględni
Dubeninki
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uwzględnił zapis
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uwagi nie
uwzględnione
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3. Zastrzeżenia budzą zapisy o możliwości realizacji
zabudowy mieszkalnej, mieszkalno-pensjonatowej i
pensjonatowej w okolicach jezior Pobłędzie i Mauda,
które mogą prowadzić do zniszczenia walorów
przyrodniczo-krajobrazowych
jezior
i
terenów
nadbrzeżnych, oraz nie przyniosą żadnego pożytku dla
rozwoju gminy i miejscowej ludności.
4. Turystyka w gminie Dubeninki powinna rozwijać się w
oparciu o agroturystykę, która służyć będzie podniesieniu
poziomu życia mieszkańców co ograniczy negatywny
wpływ na środowisko.
5. Na terenach „planowanych do zabudowy wiatrakami”
żyje wiele rzadkich i chronionych gatunków, inwestycja
jest zagrożeniem dla ptaków, zwierząt i organizmów
bytujących pod ziemią.
6. Zmiana Studium, zdaniem wnoszącego uwagę, jest
sprzeczna z ideą Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
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08.02.
2011r.

14.02.
2011r.

17.02.
2011 r.

Park
Krajobrazowy Puszczy
Rominckiej z
siedzibą w
Żytkiejmach

Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.2.
teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględn
iona

Magdalena
Marzec
Zbigniew
Mazur
zamieszkali w
Żytkiejmach

Przeznaczanie terenów leżących w gminie pod farmy
wiatrowe, ich promowanie jest sprzeczne z innymi
priorytetami strategicznymi ujętymi w Studium. Budowa
farm wiatrowych może uniemożliwić rozwój lokalnego
rynku pracy (którego szansą jest właśnie turystyka) oraz
rozwój społeczeństwa w harmonii z naturalnymi walorami
teren Gminy
turystyczno-krajobrazowymi,
które
zostaną
Dubeninki
zanieczyszczone elementami przemysłowymi.
Z
lokalnego punktu widzenia farmy wiatrowe mają
negatywny wpływ - zagrożenie dla lokalnej przyrody
(przede wszystkim ptaków i nietoperzy), zanieczyszczenie
hałasem, zmiana krajobrazu obniża wartość turystyczną i
wartość gruntów.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

Harcerski
Ruch
Ochrony
Środowiska
im. św.
Franciszka z
Asyżu z
siedzibą w
Baniach
Mazurskich

Dotycząca:
teren Gminy
1. Uwaga zawiera protest przeciwko budowie farm Dubeninki
wiatrowych na terenie Gminy Dubeninki i przeciwko
planom związanym z takimi lub podobnymi inwestycjami ,
które powodują następujące straty:
- znaczne zniszczenie zasobów przyrodniczych,
- zniszczenie walorów krajobrazowych,
- zniszczenie szans rozwojowych w dziedzinie turystyki,
- zagrożenie bankructwem Gminy,
- powstanie zagrożeń zdrowotnych.
Podczas opracowywania zmian do studium popełniono
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uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

niżej wymienione błędy:
1. Zaistniał konflikt interesów w sytuacji kiedy inwestor
sam wymusza i finansuje tworzenie dokumentu, co
jest nieuczciwe i podejrzanym społecznie działaniem,
celem którego jest osiągnięcie dóbr przez konkretne
osoby. Brak uczciwego informowania społeczeństwa
o skutkach związanych z inwestycją, m.in. kwestią
odszkodowań i zdrowotnych. Zarzuty dotyczące braku
informacji w Internecie, na piśmie w formie ulotek,
braku spotkań wiejskich, utrzymywania całej sprawy
w tajemnicy. W szczególności zwrócono uwagę, ze
nie udostępniono projektu studium w Internecie.
2. Wnoszący uwagę wskazuje na „terror wiatrakowy” i
zastraszenie mieszkańców Gminy co skutkuje nie
zabieraniem przez nich głosu w przedmiotowej
sprawie.
3. realizacja inwestycji może mieć wpływ na utratę
subwencji, utratę możliwości rozwojowych Gminy,
kosztów wypłacania odszkodowań, strat związanych z
inwestycją
(zmiany
związane
ze
zmianami
gruntowymi, potrzeby wycinki drzew) oraz koszty
związane z utratą zdrowia.
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17.02.
2011r.

Towarzystwo
Aktywności
Społecznej
MAZURY
GARBATE
z siedzibą w
Gołdap

Dotycząca:
1. Planowane elektrownie wiatrowe wpłyną negatywnie na
zrównoważony rozwój Polski i regionu opartego na
akceptacji lokalnej społeczności, rozwoju przyjaznego dla
środowiska, uwzględniającego dziedzictwo i krajobraz.
2. Brak zgody na plan rozmieszczenia inwestycji farm
wiatrowych na terenie gminy ponieważ jest to poważna
ingerencja w krajobraz (wręcz jego degradacja), znaczące
teren Gminy
zagrożenie dla środowiska i przyrody, bezpośredni i
Dubeninki
niekorzystny
wpływ
na
zdrowie
mieszkańców.
3. Pobieżnie sporządzona prognoza oddziaływania na
środowisko – brak rzetelnej analizy zależności i wpływu
realizacji elektrowni wiatrowych na elementy środowiska
– zgodnie z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

3

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona
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18.02.
2011r.

18.02.
2011r.

Honorata
Szykulska
zamieszkała
w Rakówku
gmina
Przerośl

Maciej
Kordjak
zamieszkały
w
Galwieciach
gmina Gołdap

Dotycząca:
1. Sprzeciwu i usunięcie ze Studium zapisów dotyczących
na lokalizację farm siłowni wiatrowych w części
miejscowości Dubeninki, Zawiszyn, Łoje, Rogajny i
Czarne, ze względu na:
- na zmianę charakteru przedmiotowych obszarów z
rolniczo-turystycznego
na
przemysłowy,
- brak wystarczającej inwentaryzacji dóbr przyrodniczych
w/w terenów, zaniechanie konsultacji społecznych z
mieszkańcami i ich sąsiadami, pominięcie walorów
krajobrazowych i uwarunkowań społecznych sąsiedniej
gminy (Przerośl), dotyczy to terenów w okolicy
miejscowości Łoje oraz Zawiszyn, a graniczących od teren Gminy
południa z obszarem wsi Rakówek (gm. Przerośl), Dubeninki
- rozmieszczenie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie Chronionego
Krajobrazu Puszczy Rominckiej będącego siedliskiem i
trasą przelotu wielu podlegających ochronie ptaków,
- emisję hałasu, promieniowanie elektroenergetyczne,
efekt cienia w promieniu 400m, refleksy świetlne oraz
estetyka zmienionego krajobrazu wpłyną negatywnie na
użytkowanie terenów sąsiadujących z elektrowniami, a
tym samym obniżą ich wartość i wpłyną na zdrowie ludzi,
2. Podejmowanie decyzji o elektrowniach wiatrowych
winno być poprzedzone szerokimi konsultacjami
społecznymi, wszystkich zainteresowanych stron.
Dotycząca:
teren Gminy
1. Braku zgody na usytuowanie farm siłowni wiatrowych w Dubeninki
części miejscowości Dubeninki, Zawiszyn, Łoje, Rogajny i
Czarne.
2. Braku zgody na przeznaczenie części terenów wsi
Wobały, Skajgizry, Łysogóra, Lenkupie, Mauda,
Przesławki, Redyki i Żerdziny na predysponowane do
lokalizacji farm siłowni wiatrowych.
3. Żądanie cofnięcia wszystkich decyzji pozwalających na
przeznaczenie w/w terenów „predysponowane do
lokalizacji farm siłowni wiatrowych”, w tym na tereny
„najmniej konfliktowe pod względem ekologicznym,
krajobrazowym i sozologicznym (hałas)”.
Powyższe zapisy Studium należy usunąć ze względu na: szansą gminy winien być rozwój usług turystycznych
oparty na wykorzystaniu Puszczy Rominckiej – zgodnie z
celem strategicznym gminy,- budowa farm wiatrowych
spowoduje:• nieodwracalny brak zainteresowania gminą
turystów (poszukujących niepowtarzalnych krajobrazów,
dziewiczej przyrody), a tym samym utratę potencjalnych
dochodów związanych z turystyką,• zniszczy i zakłóci byt
unikatowych siedlisk przyrodniczych,• zniszczy drogi
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uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

uwaga
uwzględni
ona

dojazdowe do nieruchomości rolnych przez ciężki sprzęt
dowożący turbiny wiatrowe,• ograniczenie prawa
własności wielu właścicieli nieruchomości przez proces
budowy kilkudziesięciu siłowni wiatrowych,• nieunikniony i
gwałtowny spadek cen nieruchomości na terenie gminy
spowodowany uciążliwością pracy siłowni i zniszczeniem
walorów krajobrazowych,• negatywny wpływ na zdrowie i
samopoczucie mieszkańców powodujący objawy nazwane
„syndromem
turbin
wiatrowych”,•
występowanie
znaczących uciążliwości związanych z hałasem i
intensywną, pulsująca emisją czerwonego światła,•
elektrownie wiatrowe nie są w pełni ekologicznym źródłem
energii, ponieważ powodują niszczenie środowiska i
przyrody oraz degradację dziewiczego krajobrazu.
4. Wybudowanie farm wiatrowych nie spowoduje
znaczącego zwiększenia wpływów do budżetu gminy
(średnio około 20tyś zł. rocznie od jednego wiatraka) oraz
nie dadzą nowych miejsc pracy.5. Zmiany w studium –
sprzeczne z kierunkami rozwoju gminy – powinny być
poprzedzoną rzetelną akcją informacyjno-edukacyjną
administracji oraz szerokimi konsultacjami społecznymi,
czego zabrało w przedmiotowym procesie.
Do uwagi dołączono wydruk ze strony internetowej
WWW.goldap.info zawierający artykuł „Listy czytelników:
Wiatraki – za, a nawet przeciw” wraz z komentarzami.
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18.02.
2011r.

18.02.
2011r.

Stowarzyszenie
Hipologiczne
PRO HIPICO
BONO Koło
Terenowe
Polska
PółnocnoWschodnia z
siedzibą w
Oklinach
gmina
Wiżajny

Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.8.

Jan Wołowski Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.8.
zamieszkały
w Kiepojciach

5

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona
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18.02.
2011r.

18.02.
2011r.

18.02.
2011r.

Tarasiewicz
Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.8.
Sława
-właściciel
gospodarstwa
Trzy Świerki,
Prezes
Gołdapskiej
Organizacji
Turystycznej

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

gospodarstwo Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.8.
Stańczyki,
Sekretarz
Gołdapskiej
Organizacji
Turystycznej,
Przewodnik
Terenowy

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

uwaga
zbiorowa
mieszkańców
wsi: Wobały,
Żytkiejmy,
Degucie,
Pobłędzie,
Łysogóra,
Leszkiemie,
Lenkupie,
Przesławki,
Kiekskiejmy,
Manda,
Błędziszki;
gmina
Wiżajny:
Okliny, Oś.
Wistuć,
Kłajpedka,
Szeciałówek,
Wiżajny,
Bolcie oraz
Gołdap,
Giżycko,
Wrocław,
Kalisz,
Wejherowo,
Wizgóry,
Suwałki – w
sumie 123
podpisy

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.8.
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18.02.
2011r.

18.02.
2011r.

Małgorzata
Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.8.
MontkiewiczTerepko
Fundacja
Niewidzialna
Ręka z
siedzibą w
Monetach
gmina Kowale
Oleckie
Uwaga
zbiorowa
mieszkańców
wsi: Wobały,
Żytkiejmy,
Dubeninki,
Osada Leśna,
Łysogóra,
Lenkupie – w
sumie 30
podpisów

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

Dotycząca:
1. Braku zgody na usytuowanie farm siłowni wiatrowych w
części miejscowości Dubeninki, Zawiszyn, Łoje, Rogajny i
Czarne.
2. Braku zgody na przeznaczenie części terenów wsi
Wobały, Skajgizry, Łysogóra, Lenkupie, Mauda,
Przesławki, Redyki i Żerdziny na predysponowane do
lokalizacji farm siłowni wiatrowych.Powyższe zapisy
Studium dotyczące lokalizacji farm wiatrowych spowodują:
• zniszczenie najpiękniejszych wartości w/w terenów
(przepiękne krajobrazy, nieskażone środowisko, bogata
przyroda),
• nieduże kwoty z podatków od nieruchomości za cenę
teren Gminy
zniekształconego krajobrazu – na minimum kilkadziesiąt
Dubeninki
lat,
• niekorzystny wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie i
samopoczucie człowieka,
• zniszczą rozwój gminy zgodny z duchem rozwoju
zrównoważonego:
ekologizacja
gospodarstw,
wykorzystanie pakietów związanych z występowaniem
rzadkich i chronionych gatunków ptaków,
• zaprzepaści się potencjał gminy w zakresie turystyki
opartej szczególnie na agroturystyce,Szansą gminy winien
być rozwój usług turystycznych oparty na wykorzystaniu
Puszczy Rominckiej – zgodnie z celem strategicznym
gminy, a społeczeństwo ma prawo decydować w
kierunkach rozwoju swych „małych ojczyzn”.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

uwaga
uwzględni
ona
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18.02.
2011r.

Szymon
Czernek
zamieszkały
w Gołdapi

Dotycząca
-Treść uwagi jak w pkt.8.
teren Gminy
Do uwagi dołączono opinię złożoną do Urzędu Gminy w Dubeninki
dniu 07.02.2011r. – pkt 1.

uwaga
nieuwzględniona

17

18.02.
2011r.

Uwaga
zbiorowa
mieszkańców
wsi:
Pobłędzie,
Łysogóra;

Dotycząca:
teren Gminy
1. Uwzględnienie w zapisach studium dotyczących strefy Dubeninki
II-12 i II-13 obrębów geodezyjnych Pobłędzie i Kramnik
(graniczących z Parkiem Krajobrazowym Puszczy
Rominckiej (PKPR) i obszarem Natura 2000, leżących w
otulinie PKPR oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu

uwaga
nieuwzględniona

7

uwaga nie
uwzględni
ona
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17.02.
2011r

Kłajpedka
(gmina
Wiżajny)
– w sumie 11
podpisów

PKPR) wszelkich rozwiązań chroniących środowisko, w
tym w szczególności:
- określić minimalną wielkość działki rekreacji
indywidualnej na 2000m2,
- ograniczyć zabudowę rekreacji indywidualnej do zespołu
obejmującego 10 budynków letniskowych,
- określić maksymalną intensywność zabudowy rekreacji
indywidualnej na 0,1,
- określić minimalną wielkość działki zabudowy
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej –
usługi turystyczne na 5000m2,
- ograniczyć zabudowę usługową – usługi turystyczne,
pensjonatową, hotelową do jednego pensjonatu lub hotelu
z maksymalnie 50 miejscami noclegowymi,
określić maksymalną intensywność
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – usługi
turystyczne na 0,1,
- ograniczyć wysokość projektowanej zabudowy do dwóch
kondygnacji nadziemnych w tym druga kondygnacja w
poddaszu użytkowym (w dachu wysokim o kącie
nachylenia 300 do 45°),
zakazać
stosowania
dominant,wprowadzić
bezwzględny
zakaz
zabudowy
pozostałej,
niezabudowanej
części
nieruchomości,
objętej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
Przedmiotowe tereny położone są nad jez. Pobłędzie –
cennym przyrodniczo obszarem, objęty strefą ciszy wód i
postulowanym do objęcia ochroną. Zmiana sposobu ich
wykorzystania stanowi istotna ingerencję w środowisko i
spowoduje niekorzystne zmiany składników chronionej
przyrody i walorów krajobrazowych. Przedstawione wyżej
uwagi przyczynią się do zachowania unikatowych siedlisk
przyrodniczych i niepowtarzalnych krajobrazów.

Agnieszka
Sereda
zamieszkała
w Gołdapi

Dotycząca:
Protestu wobec planowanej lokalizacji farm wiatrowych w
gminie Dubeninki, które spowodują:- nieodwracalne w
skutkach zmiany krajobrazu poprzez dewastację terenu,- teren Gminy
zmniejszenie atrakcyjności gminy oraz gmin przyległych i Dubeninki
możliwości rozwoju turystyki i straty finansowe
mieszkańców,- zmniejszenie zainteresowania kupna
gruntów przez ludność z innych obszarów Polski.
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uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględn
iona

19

20

21

22

18.02.
2011r

18.02.
2011r

11.02.
2011r

9.02.
2011r
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Bożena
Mikielska
zamieszkała
w Lenkupiach i
Lucyny Goik
zamieszkała
w Łysogórze
gmina
Dubeninki

Dotycząca:
1. Sprzeciwu dotyczącego zapisów dopuszczających
lokalizację elektrowni wiatrowych w okolicach Rogajn,
Dubeninek, Cisóweka, Przesławek, Lenkupi, Wobał.
2. Uznania w/w pań jako strony w postępowaniu teren Gminy
dotyczącym zmiany studium uwarunkowań i kierunków Dubeninki
zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki.

Uwaga
Dotycząca:
zbiorowa
Sprzeciwu wobec lokalizacji farm wiatrowych na terenie
mieszkańców gminy Dubeninki.
wsi Żytkiejmy
p. Jaromina
Krajewskiego
teren Gminy
Anny
Dubeninki
Naruszewicz
Andrzeja
Naruszewicz i
Zofii
Krajewskiej
Barbara
Jasińska,
zamieszkała
w Pobłędziu,
gmina
Dubeninki

Dotycząca:
Braku zgody na zmiany w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dubenki dotyczące przeznaczenia terenów wsi Wobały, teren Gminy
Skajzgiry, Łysogóra, Lenkupie, Mauda, Przesławki, Redyki Dubeninki
i Żerdziany na predysponowane do lokalizacji farm siłowni
wiatrowych.

Laura i Adam
Żółcińscy

Dotycząca:
Sprzeciwu wobec planowanej budowy elektrowni
wiatrowych na terenie gminy Dubeninki, które będą miały
fatalny wpływ na mieszkańców gminy, turystów i teren Gminy
środowisko naturalne.
Dubeninki
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23

24

25

26

27

10.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Zbigniew
Sienkiewicz
zamieszkały
w Raczkach
Wielkich
gmina Olecko

13.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Stanisław

14.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Jarosław
Jasiński

16.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Ryszard
Gruszka

17.02.
2011r.
- data

Agnieszka
Sereda
zamieszkała

Dotycząca:
1. Sprzeciwu wobec planów wybudowania elektrowni
wiatrowych na południowej ścianie Puszczy Rominckiej w
gminie Dubenienki ze względu na obszar gminy, która ma
duży potencjał przyrodniczy i krajobrazowy, predyspozycje
do rozwoju zrównoważonej turystyki.
2. Zapytanie czy gmina posiada plany miejscowe, czy
przeprowadza się akcje uświadamiające plusy i minusy
energetyki wiatrowej wśród społeczności lokalnej oraz czy teren Gminy
zostały wykonane oceny oddziaływania na środowisko i Dubeninki
krajobraz.
3. Konieczność przeprowadzenia referendum po
uprzedniej rzetelnej akcji edukacyjno-informacyjnej
zarówno dla społeczności jak i zarządu gminy.4.
Elektrownie nie są ani ekologiczne ani ekonomiczne,
zarówno w Polsce jak i na świecie trwają protesty
przeciwko nim. Nierozsądne jest działanie na żądanie i
pod dyktando inwestorów.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

Brak
danych
adreso
-wych

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

Brak
danych
adreso
-wych

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

Brak
danych
adreso
-wych

Dotycząca:
1. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu Studium do
publicznego wglądu odbyło się z naruszeniem art.11 pkt
10 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i
teren Gminy
zagospodarowaniu przestrzennym
Dubeninki
2. Postulat o ustosunkowanie się na najbliższej sesji Rady
Gminy do nowych, obowiązujących zmian ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
wynikającym z nich problemom.

uwaga
nieuwzględniona

Dotycząca:
Protestu wobec
inwestorów.

wiatraków,

zompy

oraz

pseudo

Dotycząca:
1. Inwestycje wiatrowe zniszczą piękny krajobraz i będą
dużym straszakiem dla turystów.

Dotycząca: Treść uwagi jak w pkt.18.

teren Gminy
Dubeninki
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28

29

30

31

wysłania
drogą
elektroniczną

w Gołdap

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Malwina
Anuszkiewicz
zamieszkała
w Suwałkach

Dotycząca:
Sprzeciwu wobec powstania wiatraków w gminie
Dubeninki w strefie otuliny Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej ze względu na potrzebę ochrony tych teren Gminy
terenów.
Dubeninki

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Dariusz
Podbielski
zamieszkały
w Suwałkach

Dotycząca:
Sprzeciwu wobec budowy farmy wiatrowej i biogazowi na
terenie gminy Dubeninki. Sprzeciw spowodowany jest
posiadaniem na terenie gminy Dubeninki działki, którą
teren Gminy
wnoszący uwagę ma zamiar zabudować i „nie chce mieć
Dubeninki
nad głową wiatraków, patrzeć na nie i ich słyszeć ani też
żyć w smrodzie biogazowi.” Wiatraki zmienią krajobraz na
terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej
i zmniejszą atrakcyjność turystyczną regionu.

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Lucyna
Podbielska

Dotycząca:
Sprzeciwu wobec budowy wiatraków w okolicy Dubeninek,
które nie pozwolą na odpoczynek i będą odstraszać ludzi.

17.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Wiesław
Naruszewicz
zamieszkały
w Suwałkiach

dniona

teren Gminy
Dubeninki

Dotycząca:
Sprzeciwu wobec planów budowy wiatraków w otulinie
Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z motywacją:
przedmiotowe tereny należy chronić, walczyć o ich teren Gminy
dziewiczość i dobro, które dają.
Dubeninki
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32

33

34

35

36

17.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Iwona
Podbielska
zamieszkała
w Suwałkach

Dotycząca:
Sprzeciwu wobec budowy farmy wiatrowej i biogazowi na
terenie gminy Dubeninki, w otulinie Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej. Motywacją sprzeciwu jest:
- rozwój gminy powinien być nastawiony na turystykę
(szlaki turystyczne, rowerowe), piękne krajobrazy i czyste
powietrze,
teren Gminy
- zasadność zapoznania się z minusami elektrowni
Dubeninki
wiatrowych, ponieważ inne kraje Europy wycofują się z
tych inwestycji,
- inwestor będzie używał starego sprzętu i zniszczy
dziewicze, piękne tereny,
- realizacja biogazowi, która zapachami, transportem
komponentów i tzw. laguną nie przyczyni się do rozwoju
gminy.

17.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Włodzimierz
Dotycząca: treść uwagi jak w pkt.8
Babicz
zamieszkały
w Kiepojciach
gmina
Dubeninki

17.02.
2011r.
- data
wysł.
drogą
elektroniczną

Beata
Dotycząca: treść uwagi jak w pkt.8
Wołowska
zamieszkała
w Kiepojciach
gmina
Dubeninki

17.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Jan Wołowski Dotycząca: treść uwagi jak w pkt.8
zamieszkały
w Kiepojciach
gmina
Dubeninki

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Krzysztofa A.
Worowiec,
Prezesa
Stowarzyszenia na rzecz
Ochrony
Krajobrazu
Kulturowego

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

teren Gminy
Dubeninki

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwaga nie
uwzględni uwzględni
ona w
ona w pkt.
pkt.1
2i3

Dotycząca:
teren Gminy
1. Negatywna ocena zmiany dopuszczającej lokalizowanie Dubeninki
na terenie gminy Dubeninki farm elektrowni wiatrowych i
wyłączenie
2. Usunięcie naruszenia zasad sporządzania projektu
zmiany studium ponieważ nie spełnia wymagań
określonych obligatoryjnie w art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Mazur
„Sadyba” z
siedzibą
Kadzidłowie,
gmina
Ruciane Nida

3. Opracowanie zmiany studium zgodnie z art. 1 ust. 2 w/
w
ustawy
(uwzględniający:
wymagania
ładu
przestrzennego, architektoniczne i krajobrazowe, ochrony
środowiska, ochrony zdrowie oraz bezpieczeństwa ludzi i
mienia, prawo własności).
Uzasadnienie wniosku dotyczy:
- nie wyłączono z zabudowy obszarów II-10 i II/IV-15a.
- w związku z uciążliwością elektrowni wiatrowych dla
życia ludzi i zwierząt konieczne jest wydzielenie strefy
ochronnej wokół nieruchomości, których właściciele nie
godzą się na znoszenie uciążliwości, których źródłem są
elektrownie wiatrowe;
- wyłączenie terenów z zabudowy i przeznaczenie ich pod
elektrownie wiatrowe powinno odbywać się za zgodą
właścicieli terenów z zachowaniem strefy ochronnej od
granic działek sąsiednich.
- lokalizacja ferm wiatrowych wpłynie niekorzystnie na
stan fauny;
- w projekcie Studium nie określono jednoznacznej
lokalizacji elektrowni wiatrowych i ich wpływu na gatunki
chronione;
- nie oceniono wpływu lokalizacji ferm wiatrowych na trans
graniczne korytarze ekologiczne.
- w projekcie studium nie zawarto konkretnych informacji
na temat zagrożeń środowiska spowodowanych
lokalizacją elektrowni wiatrowych, natomiast w prognozie
oddziaływania na środowisko zawarto jedynie lakoniczne
informacje.
- brak podstawowych informacji treści projektu zmiany
studium uniemożliwia dokonanie rzetelnej oceny wpływu
planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
- realizacja elektrowni wiatrowych spowoduje ogromną
dewastację krajobrazu i zmiany funkcji urbanistycznych.
- w projekcie zmiany studium nie uwzględniono znaczenia
wartości krajobrazu dla zachowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, nie dokonano analizy
zagrożeń i działań związanych z ochroną krajobrazu w
świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
- prognoza oddziaływania na środowisko nie odpowiada
wymaganiom zawartym w art. 51 ust. 2 a w szczególności
pkt 2a, pkt 2b, c, d, e oraz pkt 3 oraz nie uwzględnia stanu
rzeczy po zlokalizowaniu elektrowni wiatrowych lub wpływ
ten bagatelizuje;
przypadkowe,
nieprzemyślane,
bezplanowe
i
nieuzasadnione lokalizowanie elektrowni wiatrowych
narusza zasadę ładu przestrzennego i zrównoważonego
rozwoju
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37

38

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Maria Jujka
Ogólnopolskie
Towarzystwo
Ochrony
Ptaków
Z siedzibą w
Markach
k. Warszawy

Danuta
Witkowska
Ryszard
Gruszka
zamieszkali w
Łysogórze
gmina
Dubeninki

Dotycząca:
1. Duże zespoły farm wiatrowych, we wskazanych
lokalizacjach, mogą negatywnie wpłynąć na ptaki
podlegające ochronie na przedmiotowym obszarze.
2. Lokalizacja elektrowni wiatrowych może spowodować
efekt bariery w trakcie migracji ptaków i nietoperzy oraz
niekorzystnie wpłynąć na integralność obszaru Natura
2000. Na obszarze planowanych farm wiatrowych
występują co najmniej 4 gatunki chronione i nieliczne w
skali kraju.
3. Zaleca się stawianie turbin wiatrowych w odległości co
najmniej 1km od gniazd bocianów, oraz 3km od gniazda
orlika, w związku z czym budowa elektrowni wiatrowych
wchodzi w konflikt z zaleceniami ochronnymi dla tych
gatunków.
4. Siłownie mają niekorzystny wpływ na wędrówkę ptaków
– przedmiotowy teren jest korytarzem ekologicznym o
znaczeniu międzynarodowym.
5. Planowane inwestycje mogą mieć istotny negatywny teren Gminy
wpływ na awifaunę obszaru, w związku z czym mogą być Dubeninki
sprzeczne z: ustawą o ochronie przyrody, Dyrektywą
Ptasią (szczególnie artykułu 4(4)), Dyrektywą Siedliskowa
((szczególnie artykułu 6(2)).
6. Konieczność przeprowadzenia rzetelnego co najmniej
rocznego monitoringu przyrodniczego w celu wykluczenia
negatywnego oddziaływania.
7. Brak wskazania w prognozie transgranicznego
oddziaływania na środowisko, co może być nieprawdą ze
względu na położenie przedmiotowego obszaru na
ważnym szlaku migracyjnym.8. Wskazanie dokumentu
„Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni
wiatrowych na ptaki” (PSEW 2008) w związku z zapisami
w prognozie oddziaływania na środowisko mówiącymi o
lukach we współczesnej wiedzy związanej z określeniem
„rzeczywistego wpływu elektrowni na zachowanie czy
śmiertelność ptaków i które gatunki są szczególnie
zagrożone”.
Dotycząca:
teren Gminy
Wniosek o usunięcie zawartych w tekście projektu zmiany Dubeninki
Studium:
a) w rozdziale I:
- pkt 3.4 p-pkt 3 – „ o tworzeniu ekologicznych źródeł
energii farmy wiatrowe” – budowa farm wiatrowych nie
poprawia systemu ciepłowniczego i energetycznego w
gminie oraz nie jest działaniem za zakresu ochrony
środowiska,
- pkt 3.5 - „o tworzeniu warunków przestrzennych i
prawnych do rozwoju inwestycji związanych z

14

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględni
ona

uwaga nie
uwzględni
ona

pozyskiwaniem energii ze źródeł alternatywnych
elektrownie wiatrowe,
b) w rozdziale II:
- pkt 2.3.4. –„barierą rozwoju energetyki do … nowe
kierunki kształcenia.”. Nie ma potrzeby realizacji
elektrowni wiatrowych w gminie o unikatowych walorach
przyrody i krajobrazu, nie zwiększy się liczba miejsc pracy,
nie są formą atrakcji turystycznej,
- pkt 3. – akpait „- szanse położenia związane z …” – jako
nie mające nic wspólnego z ochroną ładu przestrzennego,
- pkt 4.2.9. – usunąć cały tekst naniesiony kursywą oraz
Rys. 1 Strefy Energetyczne wiatru w Polsce,
- pkt 8.5 – usunąć cały zapis dotyczący linii stacji
elektromagnetycznych wysokiego napięcia i o planowaniu
ich realizacji na terenie gminy.
Usunąć zapis dotyczący występowania trwałego hałasu
związanego z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych,
b) w rozdziale III:
- pkt 1.1.10 p-pkt 7) – usunąć w całości,
- pkt 1.1.15 p-pkt 3) – zmienić zapis „zwłaszcza
nieuciążliwe dla środowiska” na „jedynie nieuciążliwe
dla środowiska”,
- pkt 1.3.2 p-pkt b p-pkt 2) – usunąć możliwość stosowania
dominant,
- pkt 1.3.3 p-pkt 1) a) – dopuścić lokalizowanie zakładów
produkcyjnych, magazynów oraz warsztatów
jedynie nieuciążliwych dla środowiska,
p-pkt 2a) ograniczyć wysokość projektowanej
zabudowy do 10m od poziomu terenu,
p-pkt 2b) zakazać stosowania dominant,
pkt 2.c) usunąć punkt w całości – dopuścić
jedynie
inwestycje
nieuciążliwe
dla
środowiska,
- pkt 1.3.6 p-pkt 1g) – zdecydowanie usunąć w całości,
- pkt 1.3.6 p-pkt 2) – usunąć w całości,
- pkt 1.3.7 – obszaru lokalizacji farm wiatrowych usunąć w całości,
p-pkt 1) – usunąć z przeznaczenia
podstawowego terenu zapis o lokalizacji
zespołów siłowni wiatrowych,
p-pkt c) i d) - usunąć w całości,
- pkt 1.4 tabela 1.4.1. - usunąć z tabeli wszystkie zapisy o
realizacji farm wiatrowych,
- pkt 5.8.1 p-pkt 2) - usunąć zapis o budowie elektrowni
wiatrowych,
- pkt 5.8.2 p-pkt 3) - usunąć w całości,
- pkt 5.8.3 p-pkt 1) - usunąć w całości a p-pkt 2) usunąć
cały zapis o siłowniach wiatrowych.
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39

40

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Tadeusz
Szymański
zamieszkały
w
Dubeninkach
Członek
Zarządu
Stowarzyszenia Turystyki
Wiejskiej w
Dubeninkach

Dotycząca:
Sprzeciwu wobec planowanej budowy elektrowni
wiatrowych na terenie gminy Dubeninki na podstawie
negatywnych odczuć i opinii ludzi zamieszkujących tereny
w sąsiedztwie planowanych elektrowni. Postulat o
teren Gminy
zachowanie dotychczasowego krajobrazu, co pozwoli
Dubeninki
realizować cele postawione przez województwo, powiat i
gminę.

18.02.
2011r.
- data
wysłania
drogą
elektroniczną

Adam
Żółciński,
Laura
Żólcińska,
Zbigniew
Żółciński,
Tomasz
Żółciński,
Eliza Barczuk

Dotycząca: Protestu w związku z planowaną inwestycją
wiatraków w okolicach miejscowości Czarne, które
zniszczą krajobraz i zakłócą spokój bezcennej
przyrodniczo krainy, obniżą wartość okolicznych
teren Gminy
nieruchomości i narażą gminę na liczne roszczenia
Dubeninki
właścicieli oraz zachwieją ekosystem, bo są szkodliwe dla
ptactwa.
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Załączniki:
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Krahel
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