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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Mieszkańcy terenów wiejskich powiatu stalowowolskiego za moim pośrednictwem zwracają się do Pana 

Ministra z wnioskiem o liberalizację przepisów dotyczących inwestowania na terenach objętych siecią Natura 

2000. W związku z tym, że program Natura 2000 nakłada szereg restrykcji na rolników chcących rozpocząć 
działalność na obszarze objętym tym programem, wielu z nich nie jest w stanie przebrnąć przez proceduralne 

wymogi i rezygnuje z inwestycji, które z pewnością przyczyniłyby się do rozwoju miejscowości: dałyby 

miejsca pracy lokalnej społeczności oraz wpływy z podatków do budżetu gminnego. 
Należy podkreślić, że o ile nie budzi wątpliwości skrupulatna ocena pod względem oddziaływania na ob-

szar Natura 2000 inwestycji związanych z dużą ingerencją w środowisko, teren i przestrzeń wokółinwesty-

cyjną, o tyle trzeba zauważyć, że przedsięwzięcia proekologiczne, na przykład budowa instalacji wykorzystu-
jących energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne) oraz energii cieplnej 

(kolektory słoneczne), do takowych nie należą. Świadczy o tym fakt, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie są one 

enumeratywnie zawarte. 
Jednak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie dokonała interpretacji przywołanego roz-

porządzenia i wymienione inwestycje uznała za zabudowę przemysłową, kwalifikującą się do §3 ust. 1 pkt 52 

rozporządzenia. W związku z tym przed realizacją tych przedsięwzięć niezbędne jest uzyskanie decyzji o 
uwarunkowaniach środowiskowych. Generalna dyrekcja dodatkowo zaznacza, że przy dokonywaniu kwalifi-

kacji wymienionego typu przedsięwzięć nie ma znaczenia sposób posadowienia ogniw fotowoltaicznych. 

Szanowny Panie Ministrze! 

Inwestycje, które przywołuję, są projektami proekologicznymi, pożądanymi zarówno przez Ministerstwo 
Środowiska, jak i Unię Europejską (instytucję, która zobligowała nasz kraj do wdrożenia Natury 2000) w 

związku z odnawialnymi źródłami energii. Jestem przekonana, że w tych działaniach jest możliwość połą-

czenia ochrony środowiska z rozwojem miejscowości wiejskich. Inwestycje w kolektory słoneczne bądź w 
ogniwa fotowoltaiczne z racji swojej specyfiki nie są obarczone ryzykiem ingerencji ani w florę, ani w faunę, 

nie są zagrożeniem dla siedlisk różnego rodzaju gatunków ssaków, gadów, płazów czy ryb oraz roślinności z 

terenu objętego inwestycją. Ponadto uzyskanie decyzji środowiskowej jest procedurą czasochłonną, skutkują-
cą znacznym wydłużeniem czasu realizacji inwestycji. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do liberalizacji 

prawa w tym zakresie i odstąpienia przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska od nakładania na inwesto-

rów obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Proszę również o wyjaśnienia, czy stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie co 

do podlegania instalacji wykorzystujących energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej (ogniwa foto-

woltaiczne) oraz energii cieplnej (kolektory słoneczne) pod §3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie jest nadinterpretacją 

prawa przez ten organ, skoro inwestycje te w katalogu rozporządzenia nie są zawarte. 

Z poważaniem 
Janina Sagatowska 




