
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Szejnfelda 

w dniu 8 lipca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy 

Szanowna Pani Minister! 

Zgodnie z przepisami tzw. ustawy odległościowej, czyli ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych nowej turbiny wiatrowej nie można zbudować, jeśli w promieniu 

dziesięciu jej wysokości znajduje się budynek mieszkalny. Ponadto nie ma możliwości budowy nowych 

domów w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości istniejących turbin, to tzw. zasada 10H. Gdy 

się przyjmie, że wysokość turbiny wiatrowej wynosi np. około 150 m, to z praktycznego punktu widzenia 

wywołuje to zakaz budowy domów w odległości mniejszej niż 1500 m od istniejących lub planowanych farm 

wiatrowych. Taki stan prawny zahamował nie tylko budowy tak nam obecnie potrzebnych farm wiatrowych, 

ale i inwestycje na wsiach w budownictwo mieszkaniowe.  

Problem wyłączenia nieruchomości spod zabudowy dotyczy większość gmin w Polsce. Jako przykład tej 

sytuacji mogę podać gminę Zakrzewo (województwo wielkopolskie, powiat złotowski). W posiadającej 

162 km
2
 gminie większość wydanych wcześniej decyzji straciło swoją ważność, bowiem nie można było 

wszcząć wobec nich postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. W mocy pozostały tylko dwie takie 

decyzje, jednak obszarowo obejmują one znaczący i atrakcyjny teren gminy Zakrzewo. Pomimo tego, że dla 

obu inwestycji udzielono pozwolenia na budowę, do dnia dzisiejszego nie rozpoczęła się budowa żadnej 

elektrowni wiatrowej, zablokowało to natomiast planowane inwestycje w zakresie budowy domów 

jednorodzinnych. Skutek jest zatem taki, że nie ma ani elektrowni wiatrowych, ani nowych domów. 

Całkowity pat. Jest to sytuacja wzburzająca mieszkańców, ale i blokująca rozwój gminy Zakrzewo jako 

samorządu. 

Niestety, oczywiście ze względu na ustawowy charakter ograniczeń ten problem dotknął nie tylko gminę 

Zakrzewo. Wiele miejscowości w Polsce ma niewiele terenów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe, a z badań przeprowadzonych wśród mieszkańców wynika, że jest bardzo duże 

zapotrzebowanie na budowę nowych domów i że ono ciągle rośnie. Niestety, jak już mówiono, przepisy 

dotyczące inwestycji w elektrownie wiatrowe blokują i elektrownie wiatrowe, i inwestycje w budowę 

nowych domów. Sytuacja jest zatem absolutnie nieakceptowalna społecznie i gospodarczo. 

Wywołuje to także inny problem społeczny. Mianowicie młodzi ludzie opuszczają granice swoich małych 

ojczyzn i osiedlają się w innych miejscach, tam, gdzie mają możliwość wybudowania domu, a to już grozi 

wymieraniem określonych miejscowości. Konieczne są zatem pilne i zdecydowane zmiany prawa, takie, aby 

te wszystkie złe trendy zostały jak najszybciej wyeliminowane. 

Sprawa mogłaby być dawno już załatwiona. Owszem, najlepiej można to było zrobić poprzez 

nieprzyjmowanie wcześniej złych przepisów, ale i Senat, i posłowie w Sejmie mieli wiele inicjatyw 

legislacyjnych poprawiających obecną sytuację, lecz nie zostały one wdrożone w życie z uwagi na sprzeciw 

większości rządzącej. Dlatego, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej problemy, pragnę zapytać Panią 

Minister: czy można wreszcie liczyć na to, że rząd zadecyduje o zmianie obecnego stanu prawnego? Jeżeli 

tak, to chciałbym zapytać, po pierwsze, kiedy to może nastąpić, a po drugie, jakie zmiany są planowane. 

Chciałbym zapytać także, czy nowo projektowane przepisy są lub będą konsultowane z zainteresowanymi 

oraz partnerami społecznymi, m.in. reprezentującymi z jednej strony przedsiębiorców, z drugiej strony – 

obywateli, a z trzeciej strony – samorządy, aby te przepisy były optymalnie korzystne dla wszystkich. 

Adam Szejnfeld 

senator RP 


