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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

                     VIII kadencja 
 
 
 
 

D O D A T K O W E      S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 
 

o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach        
w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 
315). 
 

Sejm na 19. posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 365 do Komisji Infrastruktury w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 

r.  

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Ustawa określa warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz 

warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej 
zabudowy mieszkaniowej.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1, 5, 6, 10, 13, 15 i 16 należy głosować łącznie. 
 
2) w art. 1 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ustawy nie stosuje się do inwestycji z pionową osią obrotu wirnika.”; 



– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

 
3) w art. 2 skreślić ust. 2; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
4) w art. 4: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Odległość, w której może być lokalizowana i budowana elektrownia wiatrowa – 

od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa jest równa lub większa od dziesięciokrotności 
wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego 
punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z 
łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej)”, 

b) dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Odległość, w której może być lokalizowany lub budowany budynek 

mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa niż 600 
metrów.”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

5) skreślić rozdział 3 z wyjątkiem art. 18, któremu nadać brzmienie: 
„Art. 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

6) skreślić rozdział 4; 
– KP PiS 

– przyjąć 
7) skreślić art. 25; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 7 i 17 należy głosować łącznie. 
 

8) art. 26 nadać brzmienie: 
„Art. 26. W przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie 

ustawy, niespełniających wymogów określonych w art. 4, dopuszcza się 
jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności 
niezbędnych do prawidłowego użytkowania  elektrowni, z wyłączeniem 
działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni 
lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.”; 

– KP PiS 



– przyjąć 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 8 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 9. 
 

 
9) w art. 26 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W przypadku elektrowni wiatrowych eksploatowanych w dniu wejścia w życie 
ustawy, niespełniających wymogów określonych w art. 4, inwestor uprawniony jest 
jedynie do przeprowadzenia naprawy, remontu oraz wykonywania innych czynności 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji elektrowni, z wyłączeniem działań 
prowadzących do zmiany parametrów lub wymiarów powodujących konieczność 
zmiany pozwolenia na budowę lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

10) skreślić art. 27; 
– KP PiS 

– przyjąć 
11) w art. 28 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę wybudowanej 
części obiektu budowlanego, w przypadku nieuzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, o której mowa w ust. 2, na koszt inwestora, chyba że inwestor uzyska – 
w terminie roku od dnia utraty mocy pozwolenia na budowę – nowe pozwolenie na 
budowę dotyczące tej elektrowni.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

12) w art. 29: 
a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku 
mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy 
prowadzi się przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie 
przepisów dotychczasowych.”, 

b) po ust. 1 dodać ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku 

mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy prowadzi się na 
podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ustawy. 

1b. W przypadku decyzji WZ wydanej na podstawie postępowań, o których mowa 
w ust. 1 i 1a, przesłanki odmowy przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej wydania pozwolenia na budowę lub, w przypadku zgłoszenia, 
wniesienia sprzeciwu, nie stanowi fakt, iż inwestycja ta nie spełnia wymogów, o  
których mowa w art. 4.”;  

– KP PiS 
– przyjąć 

13) w art. 29 skreślić ust. 5; 



– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

14) w art. 30 ust. 8 nadać brzmienie: 
„8. W ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie 

planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo 
budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na 
podstawie przepisów dotychczasowych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

15) w art. 30 skreślić ust. 10; 
– KP PiS 

– przyjąć 
16) skreślić art. 31; 

– KP PiS 
– przyjąć 

17) art. 34 nadać brzmienie: 
„Art. 34. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 
 

Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. 
 
 

                                                                                                 Przewodniczący   Komisji 

                                                                                                        i  sprawozdawca 

 

                                                                               /-/Grzegorz Schreiber 
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