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Opinii w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach 
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W imieniu Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej przedkładam opinie ZGWRP 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, 

druk nr 315. 
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Opinia 

Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie poselskiego projektu ustawy 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315) 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowany projekt godzi w podstawowe 

interesy wspólnot samorządowych oraz w znaczny sposób ogranicza samodzielność samorządów 

w decydowaniu o rozwoju gospodarczym gmin z obszarami wiejskimi. 

Ponadto projekt ustawy może uniemożliwić polskiemu państwu wywiązanie się do roku 2020 

z nałożonych wymogów uzyskiwania z Odnawialnych Źródeł Energi {OZE) niemniej niż 19,13% 

zużywanej energii elektrycznej, co będzie skutkowało wielomiliardowymi karami z tego tytułu 

każdego roku. 

Uzasadnienie opinii ZGWRP: 

Poselski projekt ustawy w szczególności poprzez wprowadzenie ustawowego wymogu możliwości 

umiejscowienia elektrowni wiatrowej w odległości niemniejszej niż lO-krotność o wysokości 
konstrukcji wiatraka wraz z łopatami wirnika od najbliższej zabudowy mieszkalnej, stref 

chronionego krajobrazu, parków narodowych spowoduje, że: 

1. Pozbawi bardzo wiele samorządów z obszarów wiejskich i zamieszkujących je społeczności 

lokalnych możliwości wzrostu dochodów, rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej 

i drogowej, poprzez wprowadzenie w projektowanej ustawie ograniczeń rozwoju 

energetyki wiatrowej. 

2. Ograniczy prawo możliwości zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli gruntów 

znajdujących się w odległości mniejszej od elektrowni wiatrowej niż określona w projekcie 

ustawy, a w przypadku już istniejących siłowni wiatrowych zostaną automatycznie 

wyłączone z prawa zabudowy mieszkaniowej znaczne obszary gminy. Przełoży się to na 

radykalne zmniejszenie się wartości nieruchomości w strefie ochronnej siłowni wiatrowej. 

3. Zmusi samorządy gminne do obligatoryjnej zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin, których koszty muszą pokryć gminy z własnych 

budżetów, a których nie uwzględniono w uzasadnieniu do projektu ustawy. 
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4. Zastosowane przepisy w projekcie ustawy dotyczące minimalnych odległości siłowni 

wiatrowej od zabudowy mieszkalnej są 2-4 krotnie większe niż stosowane są na gruncie 

często prawa regionalnego lub miejscowego w państwach Unii Europejskiej. 

Związek zauważa, iż decydując o zmianach przepisów prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni 
wiatrowych należy szukać optymalnego rozwiązania tej kwestii, opierając się głównie na 

obowiązujątych przepisach i uprawnieniach gmin. Podstawą do propozycji uregulowania rozwoju 

inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych powinny być rzetelne badania i wieloletnie 

doświadczenia krajów przodujących w rozwoju energetyki wiatrowej. W projektowanych 

regulacjach należy pamiętać o skutkach ekonomicznych dla wspólnot lokalnych oraz 

poszanowania ich decyzji o kierunkach rozwoju własnej gminy. Z uwagi na znaczenie projektu dla 

rozwoju wielu gmin wiejskich oraz energetyki w Polsce, powinien on być przedmiotem szerokich 
konsultacji społecznych i międzyresortowych. Istotną kwestią jest także zaufanie do państwa 

prawnego wyrażające się z jednej strony w długości okresów dostosowawczych, 

a z drugiej implikacji dla urządzeń wytworzonych na gruncie prawa obowiązującego na czas ich 

realizacji. 

Przewodni ący 
Związku Gmin 1ejskich 
Rzeczypospali Polskiej 
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