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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

korzystając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na oświadczenie 

senatorskie (pismo z KPRM, znak DSP.INT.4813.67.2020), złożone przez panią Senator Ewę 

Matecką na 13 posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 2020 r. sprawie podjęcia prac nad nowelizacją 

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

tzw. zasady 10H, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia. 

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że Ministerstwo Klimatu nie prowadzi obecnie prac nad przedmiotową 

ustawą. W prace nad zmianą tej regulacji zaangażowane jest Ministerstwo Rozwoju, 

stąd też wyniknęła konieczność uzyskania odpowiedzi z resortu wiodącego w tej sprawie. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ministra Rozwoju, w ramach nowelizacji ww. ustawy, 

Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło szereg konsultacji z gminami oraz związkami gmin, 

zainteresowanych lokowaniem elektrowni wiatrowych na swoim terenie, ekspertami, 

przedstawicielami branży oraz środowiskami zaangażowanymi w proces rozwoju OZE, 

w tym energetyki wiatrowej w Polsce. W ich wyniku opracowano wstępne założenia, które podlegają 

obecnie pracom w Ministerstwie Rozwoju w celu przygotowywania projektu aktu prawnego.

Główne założenie zmian polega na tym, aby nie naruszając zasady minimalnej odległości 

od budynków mieszkalnych wyznaczonej na podstawie 10-krotności jej wysokości (tzw. zasada 10H), 

gmina, w ramach swoich kompetencji, mogłaby w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) dla elektrowni wiatrowej - na podstawie wyników prognozy oddziaływania 

na środowisko - przyjąć inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (wyznaczana 

strefa ochronna w MPZP). Zakłada się, że ta minimalna odległość nie mogłaby być jednak mniejsza 

niż 500 metrów, co wynika z zakresów oddziaływania akustycznego na otoczenie. Podobnie 

identyczna minimalna odległość bezwzględna będzie dotyczyć lokowania nowych budynków 

mieszkalnych od planowanej elektrowni wiatrowej - odległość budynku mieszkalnego elektrowni 



wiatrowej nie będzie być mogła być mniejsza niż 500 metrów (lub wynikająca z prognozy 

oddziaływania na środowisko, jeśli lokowanie budynku odbywa się na podstawie MPZP). 

Warto podkreślić, że ostateczna odległość nowej elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych, 

tak jak inne warunki lokalizacyjne inwestycji, będą weryfikowane i określane w ramach procedury 

wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na podstawie raportu oddziaływania na środowisko sporządzonego dla danej 

inwestycji (tu także zakładamy wymóg minimalnej odległości noweli elektrowni od budynków 

mieszkalnych na poziomie 500 m.). 

Kluczowe w celu uzyskania lokalnego społecznego konsensusu jest odpowiednio wczesne 

i obiektywne konsultowanie społeczności lokalnej o planach w tym zakresie, przewidywanej wielkości 

i korzyściach z realizacji inwestycji. Przewiduje się, iż musi się odbyć co najmniej jedna, dodatkowa 

dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w MPZP rozwiązaniami dot. lokalizacji planowanej 

elektrowni wiatrowej. Będzie ona organizowana w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały 

o przystąpieniu do sporządzenia tego MPZP, czyli na wczesnym etapie planowania, Dodatkowo 

wydłużone zostaną terminy i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu 

i przyjmowania uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko. Pojawia się 

ponadto obowiązek organizacji w gminie co najmniej dwóch dyskusji publicznych nad przyjętymi 

w tym projekcie MPZP rozwiązaniami. Zmiana ustawy powinna odbywać się w oparciu o mocny głos 

wspólnot lokalnych w procesie decyzyjnym. Dlatego też nacisk zostanie położony na regulacje 

w zakresie informowania i uzyskiwania lokalnego konsensusu dot. ulokowania inwestycji.

W ramach nowelizacji Ministerstwo Rozwoju pracuje także nad regulacjami związanymi z bezpieczną 

eksploatacją elektrowni wiatrowych oraz nadzorem technicznym nad ich eksploatacją. W tym zakresie 

nowe zadania zostaną powierzone Urzędowi Dozoru Technicznego.

Ministerstwo Rozwoju zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie na początku 2021 roku i będą one 

korzystne dla wszystkich gmin w Polsce. Nowelizacja ustawy pogodzi interesy społeczności 

lokalnych, samorządów i inwestorów oraz zażegna także konflikty dotyczące przyszłych inwestycji 

w elektrownie wiatrowe, które ostatnio pojawiały się wokół instalacji wiatrowych.

Z poważaniem

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
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