
Komitet mieszkańców gminy Jeleniewo (Stowarzyszenie na rzecz 

Suwalszczyzny) 

   

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 9 elektrowni wiatrowych o wysokości 150m w 

najwyższym położeniu łopaty. Wiatraki mają mieć moc 2,5MW i 3MW. Nazwa inwestycji to 

„Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Jeleniewo” (gmina Jeleniewo, powiat 

suwalski, województwo podlaskie). W sąsiedztwie tej farmy planuje się postawienie kilku 

pojedynczych wiatraków. 

 

Główne zagrożenia dla mieszkańców (wg mieszkańców) – uzasadnienie wniosku o 

wsparcie 

Elektrownie wiatrowe mają być zlokalizowane w małej odległości (najmniejsza odległość to 

370m od zabudowań). Mieszkańcy tych terenów obawiają się hałasu, szkodliwego działania 

infradźwięków, źle wpływającego na samopoczucie światłocienia wywołanego przez 

obracające się łopaty wiatraka. W wyniku budowy zniszczone zostaną okoliczne drogi. 

Znacznie spadnie wartość gruntów położonych w okolicy farmy wiatrowej. Nastąpi 

dewastacja terenów cennych przyrodniczo, w szczególności ucierpią na tym ptaki oraz 

nietoperze (nocek łydkowłosy). Ze względu na nietoperze utworzony został obszar Natura 

2000. Pierwszy wiatrak położony jest około 1km od tego obszaru. 

 

Działania podjęte przez Towarzystwo i mieszkańców 

Mieszkańcy zwrócili się do Towarzystwa o pomoc prawną. W dniach 13-14 października 

przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej, w których uczestniczyło 48 osób. Na 

warsztatach obecna była Pani Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Warsztaty te 

prowadzone były przez przedstawicieli Towarzystwa. W dniu 14 października odbyła się 

debata publiczna odnośnie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeleniewo, na 

której obecni byli mieszkańcy oraz prezes i prawnik TnZ, którzy byli bardzo pomocni w 

dyskusji odnośnie tego planu od strony prawnej i przyrodniczej. Tego samego dnia o godzinie 

17
00

, odbyła się transmisja w TV Trwam pt. ”Po stronie prawdy”. Tematem tego programu 

była budowa farm wiatrowych na Suwalszczyźnie. W programie udział wzięli mieszkańcy 

oraz zaproszeni goście. Na zlecenie Towarzystwa przygotowana została analiza „Prognozy 

oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Po 

udzieleniu konsultacji przez prawnika TnZ w zakresie kroków niezbędnych do utworzenia 

stowarzyszenia zostało zarejestrowane stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Stowarzyszenie na 

rzecz Suwalszczyzny”. Przy współpracy z prawnikiem TnZ napisane i złożone zostało 

zażalenie na postanowienie RDOŚ w Białymstoku w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleniewo. W dniu 15 listopada 

trójka mieszkańców wzięła udział w audycji radiowej Radia Maryja, poświęconej budowie 

elektrowni wiatrowych w Polsce. Następnie 15 grudnia przedstawiciele Stowarzyszenia na 

rzecz Suwalszczyzny wzięli udział w prelekcji której tematem było „Elektrownie wiatrowe a 

bezpieczeństwo ptaków”, zorganizowanej przez STOP w Warszawie. W dniu 19 grudnia 

członkowie stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu wszystkich zainteresowanych i 



zaangażowanych przeciw wiatrakom w Brańszczyku koło Warszawy, celem spotkania było 

utworzenie ogólnopolskiego porozumienia dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych 

blisko zabudowań.  
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