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Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Janusza Pęcherza i Ewę Matecką na 22. 

posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 2021 r. i skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra 

rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina oraz do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

w sprawie stanu prac nad nowelizacją tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej możliwości budowy 

farm wiatrowych na lądzie w Polsce, znak BPS/043-22-951 MK/21, proszę przyjąć następujące 

wyjaśnienia. 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. inwestycjach  zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U.z 2020 r. 

poz. 981 z późn. zm.) weszła w życie w dniu 16 lipca 2016 r. Określa ona warunki i tryb lokalizacji 

budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie 

istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej (art. 1 ust.  1). 

Minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego została określona w art. 4 

ww. ustawy. Zgodnie z powyższym odległość, w której może być lokalizowany budynek mieszkalny 

od elektrowni wiatrowej 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. Wyżej opisaną odległość uwzględniają organy gminy przy 

wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz przy uchwalaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego — co wynika z treści art. 6 ww. ustawy.



Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania terenów 

następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, 

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczące budynku 

mieszkalnego prowadzi się przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów 

dotychczasowych. Powyższe oznacza, że termin, w którym istniała możliwość wydania decyzji 

o warunkach zabudowy na podstawie przepisów dotychczasowych (bez uwzględniania odległości, 

o której mowa w art. 4 ustawy inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) upłynął z dniem

16 lipca 2019 r. Zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych 

przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego, na podstawie przepisów dotychczasowych — czyli 

bez uwzględniania położenia elektrowni wiatrowej.

Co zaś się tyczy kwestii przyszłego stanu prawnego w przedmiotowym zakresie, należy 

poinformować, iż aktualne prace Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nad nowelizacją ustawy 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych są w fazie finalnej. Projekt przedmiotowej 

nowelizacji uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (UD 207) i znajduje się

w fazie przygotowawczej do konsultacji publicznych. Ministerstwo zakłada, że ustawa wejdzie w życie 

najpóźniej na początku 2022 r. Projekt będzie odpowiedzią na zgłoszone uwagi i wnioski obywateli, 

jednostek samorządu terytorialnego i zainteresowanych środowisk, oraz że rozwiąże problemy 

mieszkańców gmin w zakresie budownictwa w sąsiedztwie tych elektrowni.

Kluczowe założenia, uwzględnione przez Ministerstwo w toku wypracowywania zmian 

w przedmiotowej ustawie, to m.in.:

 Utrzymanie generalnej zasady minimalnej odległości nowej elektrowni wiatrowej od budynku 

mieszkalnego równej dziesięciokrotności wysokości danej elektrowni wiatrowej (tzw. zasada 

10H), przy czym władze gminy w ramach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego opracowanego dla lokalizacji elektrowni wiatrowej lub ich zespołu, na 

podstawie wyników prognozy oddziaływania na środowisko, mogłyby przyjąć inną, mniejszą 

odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (strefa ochronna), nie mniejszą 

jednak niż 500 metrów (uśredniona minimalna odległość dla której spełnione są normy hałasu 

farm dla instalacji tego typu a także zapewnione bezpieczeństwo fizyczne mieszkańców).



 Identyczna minimalna odległość będzie dotyczyć lokowania nowych budynków mieszkalnych 

od elektrowni wiatrowej — odległość budynku mieszkalnego elektrowni wiatrowej nie może 

być mniejsza niż 500 metrów.

 Finalna odległość od zabudowań mieszkalnych będzie weryfikowana i określana w ramach 

procedury wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego raportu 

oddziaływania na środowisko. Tu także wprowadzony zostanie obowiązek, aby taka minimalna 

odległość nie była mniejsza niż 500 m.

Jednocześnie należy podkreślić, że przedstawione wyżej założenia mogą ulec zmianie w toku 

dalszych prac.

Z poważaniem

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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