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dotyczy projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Pan Bogdan Rzońca

Poseł sprawozdawca projektu ustawy

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, poniżej 
przedstawiamy uwagi i wnioski w tejże sprawie.

Po pierwsze, ustalenia wskazanego projektu ustawy w sposób istotny pozbawiają gminne jednostki 
samorządowe samodzielności. Obecne brzmienie projektu ustawy zmierza do ograniczenia bądź nawet 
uniemożliwienia realizacji zadań własnych gmin. Kwestie dotyczące ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego są jednymi z najważniejszych zadań własnych gmin, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nie bez znaczenia pozostaje również okoliczność, że koszty 
planowania przestrzennego ulegną znacznemu zwiększeniu, w stosunku obecnie ponoszonych wydatków.

Zauważamy ponadto, że projekt ustawy nie jest zgodny z obowiązującymi już przepisami prawa, 
dotyczącymi procesu inwestycyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko, o jakiej mowa w przepisach z zakresu ochrony przyrody. Jak wynika z przepisów 
prawa budowlanego, w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jego treść jest uwzględniana przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, tymczasem przedmiotowy 
projekt ustawy wprowadza przepisy sprzeczne z taką zasadą.

Podkreślenia wymaga, że projekt ustawy uwzględnia interesy wyłącznie przeciwników rozwoju 
energetyki wiatrowej, natomiast w żaden sposób nie uwzględnia potrzeb i oczekiwań społeczności 
lokalnych, popierających takie inwestycje. W wielu gminach społeczności lokalne aprobują lokalizowanie 
na ich terenach farm wiatrowych. W związku z tym, o możliwości realizacji farm wiatrowych na danych 
terenach powinno decydować się na etapie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, a 
wykonywanie tego typu inwestycji mogłoby wymagać np. uprzedniej zgody społecznej. W toku prac nad 
planem zagospodarowania przestrzennego, powyższy cel mógłby być osiągnięty np. poprzez treść protokołu 
z dyskusji publicznej nad dokumentem bądź rodzaj złożonych uwag lub uchwałę rady gminy o zgodności 
inwestycji z wynikami konsultacji społecznych.

Zauważamy również, że zapisy projektu ustawy wywoływać będą znaczne ograniczenia dla gminnych 
jednostek samorządowych w zakresie pozyskiwania możliwości zwiększenia wpływów finansowych, co jest 
ważne szczególnie w kontekście ostatniej perspektywy unijnej umożliwiającej pozyskiwanie tak dużego 
finansowania na ważne projekty inwestycyjne, a także w kontekście coraz to większej liczby zadań 
własnych nakładanych na samorządy terytorialne, których to realizacja generuje określone koszty. Co 
więcej, Projekt ustawy oraz jego uzasadnienie nie przedstawiają konsekwencji finansowych realizacji 
ustaleń tego dokumentu, które wydają się daleko idące biorąc pod uwagę proponowane rozwiązania.

Wskazujemy również, że realizacja inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej jest w wielu gminach 
jednym z nielicznych, a często nawet jedynym, sposobem na efektywne wykorzystanie otwartych rolniczych 
przestrzeni produkcyjnych, bez istotnego uszczerbku dla prowadzonej produkcji rolnej.
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Podsumowując, wskazujemy, że uregulowanie tak istotnej kwestii, jak rozwój energetyki wiatrowej w 
Polsce, biorąc pod uwagę ogólnoświatowe trendy rozwojowe oraz uwzględniając prawo unijne, powinno 
być szczegółowo i wnikliwie przeanalizowane i skonsultowane, a przyjęte unormowania powinny dawać 
możliwość ich rozsądnego zastosowania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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