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Interpelacja nr 1642
Interpelacja w sprawie ograniczenia rozwoju energetyki
wiatrowej w Polsce

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora ( Dz.U.2018.1799 t.j. z dnia 2018.09.20 ) zwracam się do o
udzielenie wyjaśnień w sprawie dotyczącej ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.

W dniu 20 maja 2016r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz.U. z 2019r. 654 t.j. z dnia 08.04.2019r.). Przepis art. 4 ustawy stanowi , iż o dległość, w
której mogą być lokalizowane i budowane:
1)elektrownia wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład
której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
2)budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja
mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej
- jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od
poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w
szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), tzw. reguła
10H.
Natomiast art. 14 tejże ustawy określa termin 36 miesięcy liczony od dnia wejścia w życie
przepisów ustawy, w którym prowadzi się postępowania w przedmiocie wydanie decyzji WZ
wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, a dotyczące zabudowy
mieszkaniowej.
Po tym terminie wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ) nie będzie możliwe.
 Zapisy ustawy w sposób istotny wpływają na możliwość lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej oraz o funkcji tzw. mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od
elektrowni wiatrowej.
 Przepisy ustawy w sposób istotny wpływają także na możliwość rozwoju zabudowy
mieszkaniowej w wielu gminach, a w szczególności tych, które w swoich granicach posiadają

elektrownie wiatrowe lub nawet takich, na których obszar oddziałują elektrownie zlokalizowane
w gminach sąsiednich.
 Na podstawie zapisów ustawy wszystkie tereny zlokalizowane w odległości 10H od
istniejących elektrowni wiatrowych nie będą mogły zostać zabudowane budynkami
mieszkalnymi o ile nie są objęte planami miejscowymi, które dopuszczają taką zabudowę w ich
granicach.
 Podkreślić jednak należy, iż częstokroć bez planu zagospodarowania miejscowego
pozostają całe miejscowości, a średnia pokrycia planami miejscowymi jest niewielka i stanowi
znaczny problem w skali kraju.

Z uwagi na doniosłość społeczną zagadnienia opisanego w niniejszej interpelacji wnoszę o
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących istotnego ograniczenia rozwoju elektrowni wiatrowych w
Polsce i odpowiedzi na pytania:
1. Czy Ministerstwo przeprowadzało analizy czy gminy będą w stanie finansowo udźwignąć
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z
obowiązywaniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych , a jeśli tak to jakie
są wyniki i wnioski z takich analiz?
2. Czy przewidywane jest przedłużanie okresu przejściowego oraz jak ewentualnie takie
przedłużanie okresu przejściowego ma się do założeń ustawy o rzekomej szkodliwości
elektrowni wiatrowych dla zdrowi i życia ludzkiego?
3. Jakie działania planuje podjąć Ministerstwo w celu rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce?

