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Pan

Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej

Senat Rzeczpospolitej Polski

Dotyczy: Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (druk senacki nr 366).

BPS.DKS.KU.0401.15.2021

Szanowny Panie Przewodniczący,

w porozumieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska oraz wykorzystując wkład Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiamy opinię wobec rozwiązań 

zaproponowanych w senackiej inicjatywie ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy 

o zmianie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(druk senacki nr 366).

Projekt kompleksowej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy 

i Technologii (MRPiT) uzyskał w dniu 16 kwietnia br. zgodę Zespołu do spraw 

Programowania Prac Rządu na wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów 

(nadany numer projektu - UD 207) i został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w dniu 4 maja br., a następnie przekazany do uzgodnień 

międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Biorąc pod uwagę kompleksowość ww. projektu rządowego, w tym zaadresowanie w nim 

także przedmiotu przedmiotowej senackiej inicjatywy ustawodawczej, w opinii MRPiT, nie 

wydaje się celowe, aby równoległe uruchomiona była odrębna inicjatywa legislacyjna w 

ww. obszarze.

Niezależnie od powyższego zgłaszamy następujące uwagi do przedstawionego projektu:



1. Mając na uwadze art. 77 ust. 2 pkt 4 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu, wymagane jest określenie skutków 

finansowych projektowanych rozwiązań. Natomiast w przypadku braku możliwości 

precyzyjnych wyliczeń obejmujących skutki finansowe, należy określić je 

w przybliżeniu, podając rząd wielkości tych skutków. To w gestii projektodawcy 

znajduje się poprawne określenie skutków projektowanych rozwiązań. Uzupełnienie 

przedmiotowego projektu o przewidywane skutki finansowe pozwoliłoby na ocenę 

go pod tym względem.

2. Zgodnie z § 37 Zasad Techniki Prawodawczej (ZTP) "W przepisach przejściowych 

i dostosowujących nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy inne, niż 

określone w niniejszym rozdziale.", co sprowadza się do zakazu zamieszczania 

w przepisach przejściowych i dostosowujących innych postanowień niż te, o których 

mowa w § 30 i § 35 ZTP. Zgodnie z ZTP przepisy przejściowe mają charakter 

szczególny, a ich czas obowiązywania jest z góry określony i niedopuszczalne jest 

zamieszczanie wśród przepisów przejściowych i dostosowujących jakichkolwiek 

innych przepisów, w szczególności takich, które wyrażałyby normy postępowania 

generalne i abstrakcyjne, które miałyby trwale obowiązywać. Tymczasem wydaje 

się, że projektowany art. 14a ma charakter merytoryczny zakładający liberalizację 

„kryterium 10H” w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:

 Pan Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

 Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
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