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Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący
Komisji Ustawodawczej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący, 
w odpowiedzi na pismo z 15 kwietnia 2021 r., znak: BPS.DKS.KU.0401.15.2021, w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk 
senacki nr 366), uprzejmie przedstawiam następującą opinię.
W odniesieniu do art. 1 projektu pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) budynki 
mieszkalne jednorodzinne mogą być realizowane w oparciu o zgłoszenie. Natomiast 
projektowany art. 14a ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie przewiduje 
wyłączenia wniesienia sprzeciwu wobec budynków na zgłoszenie.
Ponadto sformułowanie przepisu może budzić w praktyce wątpliwości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 
ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych odległość 10H dla budynku 
mieszkalnego określa się m.in. od granicy terenu przeznaczonego w planie pod elektrownie 
wiatrowe. W praktyce jest możliwe, że działka podlega ograniczeniom w zabudowie ze względu 
na sąsiedztwo 2 terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe. Jeżeli na jednym z nich 
w odległości np. 7H zbudowano elektrownię wiatrową, czy oznacza to, że wyłączona jest 
konieczność zachowania odległości 10H także od drugiego obszaru? 
W odniesieniu do art. 2 należy zauważyć, że postępowania w sprawie lokalizacji i budowy 
budynku mieszkalnego nie są prowadzone w oparciu o ustawę o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych wskazaną w art. 1. 
Poddaję również pod rozwagę uwzględnienie w art. 2 zgłoszeń budowy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których do dnia wejścia 
w życie ustawy nie upłynął termin na wniesienie sprzeciwu.

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                         p.o. Głównego Inspektora
                                                                                                             Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                 Dorota Cabańska
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