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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Dotyczy: oświadczenia senatorów Janusza Pęcherza i Ewy Mateckiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku ze złożonym przez senatorów Janusza Pęcherza i Ewę Matecką wspólnym 

oświadczeniem podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 marca 2021 r. w sprawie 

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

wiatrowych, przekazuję stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wraz 

z informacjami o stanie prac nad projektem ww. nowelizacji.

Uprzejmie informuję, że projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 roku 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych uzyskał w dniu 16 kwietnia br. pozytywną 

opinię Zespołu ds. Programowania Prac Rządu i zgodę na wpis do wykazu prac Rady 

Ministrów. Projekt ten zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 

publicznych do końca kwietnia br. Spodziewamy się, że na przełomie drugiego i trzeciego 

kwartału br. projekt nowelizacji zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do 

prac Sejmu RP. W dalszej części przedstawiam ujęte w nim propozycje, należy jednak 

podkreślić, iż w trakcie dalszych działań mogą ulec modyfikacjom. 

Głównym założeniem projektu jest utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej 

elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby 

przedmiotowej inwestycji, w myśl nowelizacji będzie jednak dotyczył obszaru 

prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru 

wyznaczonego zgodnie z tzw. „zasadą 10H” (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym 

przez  dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej).

Utrzymana zostaje generalna ”zasada 10H”, lecz władze gminy będą mogły określić inną 

niższą  bezwzględną odległość minimalną nie mniejszą niż 500 m. Zatem nowe zasady 

mogą okazać się zbieżne z założeniami wydanych decyzji Burmistrza Gminy i Miasta 



Nowe Skalmierzyce dla aktualnie rozpoczętych budów turbin wiatrowych w Kotowiecku 

i Głóskach, dla których określono bezpieczną odległość wynoszącą dokładnie 500 m.

Podstawą dla określania wymaganej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych 

na potrzeby projektu lub zmiany MPZP będą wyniki przeprowadzonej prognozy 

oddziaływania na środowisko dla elektrowni wiatrowej. Aby dodatkowo wzmocnić jej 

znaczenie oraz jakość, jej wyniki będą obowiązkowo uzgadniane, a nie jak dotąd 

opiniowane, z właściwymi Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ). 

W przypadku lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji 

mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, odległość tego budynku od 

elektrowni wiatrowej wynikała będzie z oceny oddziaływania na środowisko, 

przeprowadzonej dla elektrowni wiatrowej.

Finalna odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych będzie 

weryfikowana i określana w ramach procedury wydawania przez RDOŚ decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego 

raportu oddziaływania na środowisko przy zachowaniu nowej minimalnej bezwzględnej 

odległości od zabudowań mieszkalnych.

„Zasada 10H” nie będzie miała już zastosowania dla określenia minimalnej odległości 

elektrowni wiatrowej od form ochrony przyrody. Wyznaczanie warunków realizacji 

inwestycji w tym zakresie będzie powierzone całkowicie analizom w ramach prognoz 

oddziaływania na środowisko i rozstrzygnięciom w ramach MPZP oraz weryfikacji 

i finalnemu określaniu w ramach procedury wydawania przez RDOŚ decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego 

raportu oddziaływania na środowisko.

Możliwość uelastycznienia wyznaczania minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od 

zabudowań oraz tych zabudowań od elektrowni wiatrowych będzie powiązana 

z dodatkowymi obowiązkami w zakresie konsultowania i  informowania mieszkańców oraz 

przeprowadzenia co najmniej dwóch dyskusji publicznych.

Ważnym  elementem proponowanych zmian jest wzmocnienie obowiązków podmiotu 

eksploatującego elektrownie wiatrową w zakresie zapewnienia jej bezpiecznej eksploatacji. 

Nowelizacja wprowadza dodatkowe obowiązki dot. czynności technicznych istotnych dla 

zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji kluczowych elementów technicznych elektrowni 

wiatrowych, które będą realizowane przez certyfikowane przez UDT wyspecjalizowane 

techniczne serwisy komercyjne, których działania będą monitorowane i weryfikowane 

przez UDT.



Powyższe proponowane regulacje pozwolą mieszkańcom Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce i innych miejscowości w Polsce wykorzystać większą część terenów 

położonych w rejonie elektrowni wiatrowych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej.

Natomiast propozycja wydłużenia okresu na uchwalanie planów miejscowych na zasadach 

dotychczasowych (obecny termin uchwalenia planów to 16 lipca 2022 r. według przepisów 

przejściowych obowiązującej ustawy o elektrowniach wiatrowych ) -  może być oceniona 

jako zasadna w przypadku przedłużania się prac legislacyjnych nad nowelizacją

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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