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Dotyczy: BPS/043-45-1766/22 odpowiedź na oświadczenie senatorskie

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Adama 

Szejnfelda w dniu 8 lipca 2022 r. w sprawie tzw. ustawy odległościowej, czyli ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, znak: BPS/043-45-1766/22, uprzejmie 

informuję co następuje.

Projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został 

przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, które przeprowadziło także proces konsultacji 

społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na wniosek Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, projekt 

ustawy został przekazany pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

w celu kontynuowania prac legislacyjnych. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska w krótkim czasie 

projekt został przygotowany pod względem materialnym i formalnym do skierowania go na posiedzenie 

Stałego Komitetu Rady Ministrów. Po przejściu całej ścieżki proceduralnej, Rada Ministrów przyjęła 

projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2022 r. Następnie został on skierowany do Sejmu RP. 

Termin przyjęcia ustawy będzie uzależniony od dynamiki prac legislacyjnych w parlamencie. Obecnie 

czekamy na wyznaczenie terminu pierwszego czytania projektu ustawy.



Rządowy projekt ustawy zakłada możliwość lokalizowania elektrowni wiatrowych wyłącznie na 

podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Daje jednocześnie 

przestrzeń do dyskusji publicznej lokalnej społeczności w tym zakresie. W związku z tym nowe 

regulacje wskazują obowiązek zorganizowania procesu konsultacji i dodatkowych dyskusji z udziałem 

zainteresowanych mieszkańców i innych interesariuszy, w ramach których będą omawiane możliwe do 

zastosowania rozwiązania planistyczne, dotyczące elektrowni wiatrowych.

Proponuje się utrzymanie ustawowej podstawowej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy, 

tj.10H, z tym że o faktycznej lokalizacji i odległości od zabudowy mieszkaniowej decydować będzie 

rada gminy w uchwale przyjmującej MPZP. Odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, 

mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, nie będzie mogła być mniejsza niż 500 m. 

Ponadto zastosowane zostają szczegółowe kryteria odległości pomiędzy elektrowniami wiatrowymi,

a sieciami najwyższych napięć (trzykrotność maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami – odległość 

3D, albo dwukrotność maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej – odległość 2H). 

Elektrownie wiatrowe objęte zostają również systemowym obowiązkiem serwisowym przez podmioty 

wcześniej akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Wprowadzono także normy 

odległościowe inwestycji wiatrowych od form ochrony przyrody, zgodnie z którymi pozostawiono 

zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, 

parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Natomiast obowiązek zachowania odległości 

utrzymano w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 m).

Zawarte w projekcie ustawy propozycje pozwolą także na rozwój zabudowy mieszkaniowej, głównie 

na terenach wiejskich, o co bardzo zabiegają mieszkańcy gmin, na terenie których istnieją już 

elektrownie wiatrowe. 

Z poważaniem
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