
Oświadczenie złożone 

przez senatora Władysława Komarnickiego 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pragnę przedstawić istotny problem związany z nieuzasadnionymi działaniami lubuskiego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, które utrudniają realizację przedsięwzięcia korzystnie wpływającego na bezpieczeń-

stwo energetyczne Polski, a także na ochronę klimatu i środowiska w naszym kraju. Chcę też prosić o inter-

wencję w tej sprawie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senato-

ra. 

Chciałbym podkreślić, że blokowanie inwestycji w energetykę odnawialną, szczególnie w kontekście za-

grożeń zewnętrznych dla bezpieczeństwa krajowego i związanych z tym starań Polski oraz innych państw 

Unii Europejskiej dotyczących uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z Rosji, należy ocenić bardzo 

negatywnie. 

Poniżej przedstawiam szczegóły sprawy, w przypadku której zwracam się o podjęcie interwencji. 

1. Burmistrz miasta Kargowa w województwie lubuskim od listopada 2020 r. próbuje uzgodnić z lubu-

skim wojewódzkim konserwatorem zabytków projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w rejonie miejscowości Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka 

(MPZP). 

2. Pomimo kilkukrotnego rozpatrywania przez konserwatora przedmiotowej sprawy organ ten w dalszym 

ciągu odmawia uzgodnienia projektu MPZP. W ostatnim postanowieniu wydanym przez konserwatora (tj. 

postanowieniu z dnia 25.10.2021 r.; ZN.5150.113.2021[Kar]) w przedmiotowej sprawie organ zarzucił pro-

jektowi MPZP błędne wskazanie stanowiska archeologicznego w treści uchwały MPZP oraz negatywny 

wpływ elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy oraz ekspozycję zabytkowego miasta Kargowa i wsi 

Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Kraszyn i Dąbrówka, co według tego organu naruszy wartość krajobra-

zu kulturowego tego terenu. 

3. Przedmiotowa sprawa dotyczy spółki RWE Renewables Poland Sp. z o.o. (RWE), która planuje reali-

zację inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie objętym ustaleniami projektu MPZP i zamierza zrea-

lizować na terenie gminy Kargowa farmę wiatrową. Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z aktami regulu-

jącymi proces budowy tego typu projektów, w szczególności jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 poz. 724). 

4. Planowana przez RWE inwestycja jest także, co do zasady, zgodna z obecnie obowiązującym MPZP 

w gminie Kargowa (tj. przyjętym uchwałą nr 0007.232.2013 Rady Miejskiej Kargowej z dnia 18.02.2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych 

w obrębach: Chwalim, Smolno Wielkie, Dąbrówka i Karszyn), poza dopuszczalną wysokością turbin wia-

trowych. Z uwagi na zmiany techniczne obecnie stosowanych turbin wiatrowych RWE zamierza zainstalo-

wać turbiny wiatrowe wyższe od maksymalnej wysokości dopuszczanej przez obecnie obowiązujący MPZP. 

Wymaga to zmiany aktualnego MPZP. Gmina Kargowa pozytywnie zaangażowała się w planowaną przez 

RWE inwestycję, próbując dostosować przepisy miejscowe do najnowszych wymagań technicznych stawia-

nych farmom wiatrowym. Z uwagi na działania podejmowane przez konserwatora RWE nie może jednak 

zrealizować zamierzonej inwestycji. 

5. Obecnie procedowany projekt MPZP jest w swoich założeniach tożsamy z obowiązującym MPZP dla 

tego obszaru. Z tego względu zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko konserwatora, który uporczywie bloku-

je uchwalenie nowego MPZP. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującym MPZP na terenie nim 

objętym istnieje możliwość budowania infrastruktury energetycznej i lokalizowania turbin elektrowni wia-

trowej. Projekt MPZP ma zmienić jedynie warunki techniczne dotyczące turbin wiatrowych. Zatem stanowi-

sko konserwatora, który uporczywie odmawia uzgodnienia projektu MPZP z uwagi na rzekomo błędne wska-

zanie stanowiska archeologicznego w treści uchwały MPZP oraz negatywny wpływ budowy urządzeń wy-

twarzających energię z odnawialnych źródeł energii – elektrowni wiatrowych oraz masztów meteorologicz-

nych do mierzenia prędkości i kierunku wiatru na krajobraz kulturowy, budzi uzasadnione wątpliwości. Nie-



wątpliwie zmiana dotycząca jedynie wysokości i tak już dopuszczonych treścią aktualnego MPZP elektrowni 

wiatrowych nie uzasadnia ingerowania przez konserwatora w zasady zabudowy i zagospodarowania tego 

terenu określone w nowym MPZP. 

Dodatkowo, w kontekście całej sprawy pragnę wskazać, że grupa energetyczna RWE eksploatuje w Pol-

sce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 450 MW, z czego znakomitą większość rozwija we własnym za-

kresie, korzystając z doświadczenia zdobytego w Polsce oraz na całym świecie. Spółka na tym nie poprzesta-

je i realizuje teraz kolejne projekty o łącznej mocy sięgającej blisko 500 MW. Do największych i najbardziej 

rozpoznawalnych inwestycji należą parki wiatrowe zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, 

składające się z 19 elektrowni wiatrowych każdy, położone w miejscowościach Wysoka oraz Dolice. 

Spółka zamierza nadal rozwijać swoją działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, dlatego m.in. 

stworzyła wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, którzy są zatrudniani w ponad 80 biurach zlokali-

zowanych w różnych częściach świata. W ramach realizowanych projektów RWE dba także o rozwój lokal-

nych społeczności m.in. przez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i podwykonawcami. Warto także 

zauważyć, że RWE uczestniczy w rozwoju i modernizacji europejskiego sektora energetycznego, rozwijając 

produkcję energii ze źródeł odnawialnych i stosując najbardziej nowoczesne technologie wytwarzania ener-

gii, przyczyniające się do ochrony klimatu. RWE jest jednym z pierwszych podmiotów z sektora polskiej 

energetyki uczestniczących w Global Compact. 

Grupa RWE przyjęła także kodeks etyki określający sposób działania RWE w biznesie i społeczeństwie. 

Kodeks ten stanowi podstawę wszystkich wewnętrznych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie. Za-

kłada on m.in., że działania RWE i pracowników koncernu oparte są na osobistej odpowiedzialności, szcze-

rości oraz szacunku wobec drugiego człowieka, a także do środowiska naturalnego. Działalność RWE opiera 

się na następujących wartościach: dbałości o klienta, niezawodności, myśleniu przyszłościowym, zaufaniu, 

wynikach, pasji i współpracy, które obowiązują w spółce już od 2005 r. 

RWE realizuje inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Polski od przeszło 15 lat. W tym okresie 

zrealizowała dziesiątki projektów korzystnie wpływających na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także 

ochronę klimatu i środowiska w naszym kraju. Przez cały okres swojej działalności w Polsce RWE nie spo-

tkała się z tak niezrozumiałym i niczym nieuzasadnionym działaniem organów, wręcz uniemożliwiającym 

realizację przez nią projektów, które są korzystne z perspektywy interesu lokalnej społeczności czy też intere-

su naszego kraju. 

Władysław Komarnicki 

 
 


