
Olsztyn, 20 stycznia 2013 
Koalicja “Bezpieczna Energia” 

reprezentowana i popierana przez 
22 stowarzyszenia społeczne 
z terenu Warmii i Mazur 

 
 

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

 
 Sprawa: powołania wojewódzkiego zespołu roboczego ds. OZE. 

 
Szanowny Panie Marszałku zgodnie z wcześniej przesłanym stanowiskiem strony społecznej w 
sprawie realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej na Warmii i Mazurach, a w 

szczególności uregulowania zasad rozwoju industrialnej energetyki wiatrowej:  
 
 

− 1.  wnioskujemy o powołanie w trybie pilnym Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. 

Inwestycji OZE złożonego z przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska i przedstawicieli innych zainteresowanych instytucji i 
organizacji, w tym stowarzyszeń współdziałających w Koalicji Bezpieczna Energia, w celu 
opracowania katalogu "dobrych praktyk" dla inwestycji związanych z energetyką 

odnawialną, w szczególności określenia zasad lokalizacji inwestycji energetyki wiatrowej i 
elektrowni biogazowych a także sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych 
mających na celu włączenia wspólnot lokalnych i regionalnych oraz organizacji 
pozarządowych do procesu decyzyjnego. 

− 2.  Z uczestnictwa członków koalicji „Bezpieczna Energia” w konsultacjach ustaw około-
energetycznych a głównie ustawy o OZE wynikają wnioski o braku jakichkolwiek  konsultacji 
tych ustaw na poziomie samorządów wojewódzkich, nie uwzględniając poprzez to  
problemów społecznych które może zrodzić niewłaściwie zrealizowana polityka rozwoju 
energetyki odnawialnej w naszym regionie. 

− 3.  Dążymy do uregulowania kwestii OZE poprzez wybranie odpowiedniego modelu 
energetyki dostosowanego do atrybutów regionu co może ochronić mieszkańców, 
społeczną ekonomię, walory przyrodnicze i krajobrazowe a będzie decyzją niezwykle ważną 
na wiele pokoleń. Uczestniczyliśmy aktywnie w Klimatycznych Debatach powiatowych na 
których zdecydowana większość obywateli opowiadała się przeciwko przemysłowej 
energetyce wiatrowej i wskazując jako kierunek rozwoju – mikro-energetykę i małą 
energetykę 

− 4.  Uważamy, że nasze bezpieczeństwo energetyczne może być zachowane bez 
dewastacji wielopokoleniowego potencjału rolniczego i turystycznego oraz przyrodniczego i 
kulturowego na Warmii i Mazurach. Wnioskujemy o wprowadzenie moratorium na 

procedury planistyczne dla farm wiatrowych do czasu określenia zasad lokalizacji w 

prawie krajowym i odpowiedzialnie określonej delimitacji obszarów pod energetykę 

przemysłową. 

− 5.  Należy zapobiec działaniom korporacji dążących bezwzględnie do zajęcia terenów 
naszego województwa pod działalność industrialną bez najmniejszej dbałości o zasady 
przypisane do konwencji krajobrazowej i rzeczywiste zasady realizacji pakietu klimatycznego 
w tym zasady zrównoważonego rozwoju i zwiększania potencjału społeczeństw lokalnych. 

− 6.  Nowa ustawa o OZE promuje i tworzy warunki dla rozwoju mikroenergetyki i małej 



energetyki, która dobrze rozumiana i zaplanowana może stać się źródłem rozwoju regionu, 
tworzenia lokalnych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. Jako społeczeństwo oczekujemy 
wypracowania zasad jej wdrażania i finansowania w naszym regionie.  

− 7. Wnosimy o uwzględnienie naszych wniosków w opracowywanej strategii rozwoju 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Prosimy o informowanie nas i 
włączanie do czynnego uczestnictwa we wszelkich działaniach władz województwa jak też 
podmiotów zewnętrznych które mogą mieć wpływ na kierunki rozwoju energetyki 
odnawialnej w naszym województwie. 
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