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Stanowisko Rządu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane (druk nr 2964). 

 

Proponowane w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane, zwanym dalej „projektem ustawy”, regulacje odnoszą się 

do następujących zagadnień. 

1. W zakresie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 199), zwanej dalej „upzp”: 

1) ustalenia obowiązku określania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (zwanym dalej „studium”) obszarów lokalizacji obiektów służących 

wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (dalej „OZE”) o mocy przekraczającej 40 kW 

wraz z ich strefami oddziaływania, jeżeli na terenie gminy przewiduje się ich lokalizację; 

2) uściślenia obowiązku udostępnienia do publicznego wglądu, w okresie wyłożenia projektu studium, 

sporządzonej do tego dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko; 

3) zobowiązania podmiotów wnioskujących o wyznaczenie w studium lub w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego (zwanym dalej „mpzp”), terenów przeznaczonych do lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedstawienia dokładnych 

informacji o planowanym przedsięwzięciu; 

4) ustalenia, iż podstawą lokalizacji OZE o mocy przekraczającej 40 kW jest wyłącznie mpzp; 

5) doprecyzowania zasad ustalania granic obszaru, dla którego powinien zostać sporządzony mpzp 

lub studium, albo zmiana tych dokumentów, w przypadku wyznaczania funkcji, o których mowa 

powyżej; 

6) umożliwienia równoczesnego sporządzania projektu studium i projektu mpzp, lub ich zmiany, 

na warunkach określonych w projekcie ustawy; 

7) wprowadzenia zmian w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikających z uchwalenia 

mpzp uwzględniającego wniosek dotyczący lokalizacji OZE. 

2. W zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 

zwanej dalej „Pb”: 

1) zaliczenia masztów elektrowni wiatrowych do XXIX Kategorii obiektów budowlanych; 

2) uzupełnienia wykazu dokumentów, jakie inwestor jest zobowiązany dołączyć do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, o decyzję zezwalającą 

na eksploatację urządzeń technicznych elektrowni wiatrowej. 

3. W zakresie przepisów przejściowych w projekcie ustawy zaproponowano regulacje odnoszące się 

do wszczętych przed wejściem w życie ustawy postępowań administracyjnych oraz sporządzanych 

projektów mpzp i studiów gmin, a także terminy ważności decyzji wydanych na podstawie przepisów 

upzp w brzmieniu przed jej nowelizacją oraz inne regulacje odnoszące się do stanów faktycznych 

i prawnych istniejących przed wejściem w życie projektowanej ustawy. 

Proces lokalizacji OZE, w tym m.in. elektrowni wiatrowych, jest przedmiotem wielu dyskusji. Zgłaszane 

w tym zakresie uwagi i zastrzeżenia dotyczą m.in. braku zapewnienia uczestniczenia w tej procedurze 

właścicieli nieruchomości, na które oddziałuje dana inwestycja, niedoskonałości norm środowiskowych, 

braku jednoznaczności obowiązujących przepisów, skutkującego rozbieżnościami w ich interpretacji, 

nieuwzględniania przez organ decydujący o ich lokalizacji opinii społeczności lokalnych. Rząd dostrzega 

potrzebę wprowadzenia nowych regulacji, które byłyby odpowiedzią na narastające protesty i konflikty 

społeczne związane z lokalizowaniem i eksploatacją OZE, a także uwzględniałyby wnioski i zalecenia 

zamieszczone w informacji o wynikach kontroli „Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych” 

przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (dalej „NIK”) i opublikowanej w dniu 26 lipca 2014 r. 

1. Propozycje w zakresie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Rząd zasadniczo pozytywnie ocenia propozycje zmian dotyczących lokalizacji OZE. 
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Plan miejscowy jako wyłączne narzędzie lokalizacji OZE 

W projekcie ustawy zaproponowano, jako zasadę, lokalizowanie OZE o mocy powyżej 40 kW, wyłącznie 

na podstawie dokumentów planistycznych sporządzonych i uchwalonych przez organy gminy. Proponuje się 

w tym celu zmianę art. 15 upzp tak, by lokalizacja obiektów, o których mowa w art. 10 ust. 2a, mogła 

nastąpić wyłącznie na podstawie mpzp, tj. na podstawie aktu prawnego będącego z zasady podstawą 

lokalizacji wszelkich inwestycji, określającego społeczno – gospodarcze przeznaczenie terenu i granice 

oraz sposób wykonywania prawa własności. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, w celu uspójnienia 

projektowanych przepisów z treścią uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa 

o OZE”), zaproponowano zmianę treści art. 10 ust. 2a upzp, określającego zakres ustaleń studium, 

poprzez ustalenie innej niż dotychczas minimalnej mocy OZE, których lokalizacja wymaga uwzględnienia 

w studium. W ustawie o OZE zakłada się dywersyfikację źródeł produkcji energii oraz rozwój tzw. ogniwa 

„prosumenckiego” w procesie produkcji energii obejmującego obiekty o mocy do 40 kW Proponowane 

rozwiązanie umożliwi prosumentom lokalizowanie urządzeń o mocy poniżej 40 kW wykorzystujących OZE, 

niezależnie od tego czy dany teren jest objęty  mpzp – w przypadku braku planu miejscowego lokalizacja 

nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku objęcia terenu  mpzp pozwalającym 

na zabudowę lokalizacja z zasady nie będzie wymagała jego zmiany. Jednocześnie zostanie zachowany 

obowiązek lokalizacji na podstawie mpzp dla pozostałych inwestycji OZE dla celów produkcyjnych. 

Tym samym prosumencki model produkcji energii (mikroinstalacje) będzie rozwijał się tak na terenach 

objętych, jak i nieobjętych mpzp. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza, iż wpisuje się 

w rozwiązania przewidziane w uchwalonej ustawie o OZE. 

Pozytywnie należy również ocenić to, iż proponowane zmiany upzp przyczynią się do poszerzenia 

partycypacji społecznej w procesie lokalizacji OZE, większej jego przejrzystości i jawności – w procedurze 

sporządzania studium i mpzp mogą uczestniczyć, poprzez składanie wniosków i uwag, udział w dyskusji 

publicznej w trakcie wyłożenia projektów, a także poprzez czynne uczestniczenie w posiedzeniu rady gminy 

rozpatrującej projekt studium lub mpzp przedłożony do uchwalenia, wszyscy zainteresowani treścią 

dyspozycji przestrzennych oraz planowaną polityką przestrzenną gminy. Podkreślić należy, iż w przypadku 

obecnie często stosowanej procedury związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej 

OZE, przepisy nie zezwalają na ważenie interesów inwestora i społeczeństwa, jak również na uwzględnianie 

woli społeczeństwa wyrażonej np. w studium. Przedmiotowa decyzja ma charakter związany, 

tj. jest wydawana w każdym przypadku, jeśli wniosek spełnia enumeratywnie wyliczone w przepisach 

wymogi. 

Podobnie pozytywnie należy ocenić proponowane w projekcie ustawy, przepisy dotyczące obowiązku 

udostępnienia, w czasie wyłożenia projektu studium, sporządzonej do tego dokumentu prognozy 

oddziaływania na środowisko (art. 11 pkt 10) – proponowana zmiana pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości 

wynikających z braku wyszczególnienia w upzp obowiązku wyłożenia do publicznego wglądu prognozy 

oddziaływania na środowisko ustaleń studium, która jest przeprowadzana na podstawie art. 46 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a tym samym dokładniejsze zapoznanie się 

przez zainteresowanych ze skutkami określonych rozstrzygnięć planistycznych. 

Pozytywnie należy też ocenić propozycję, aby wniosek do studium lub mpzp dotyczący OZE obligatoryjnie 

zawierał określenie planowanej mocy tych obiektów. Umożliwi to organom gminy właściwą ocenę wniosku 

inwestora, a tym samym ustalenie sposobu rozstrzygnięcia w tej sprawie (np. jeśli wniosek do studium 

lub mpzp będzie dotyczył mocy mniejszej niż 40 kW). 

Co należy podkreślić, projektowana regulacja nie wpłynie negatywnie na proces inwestycyjny dotyczący 

OZE. Należy także zauważyć, iż obecnie istotna część OZE, w tym elektrowni wiatrowych, jest lokalizowana 

na podstawie mpzp. Jest to związane z bezpieczeństwem inwestycyjnym jakie potencjalnemu inwestorowi 

zapewnia przeznaczenie terenu pod lokalizację OZE w mpzp. Lokalizowanie OZE na podstawie decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej „decyzja WZ”) nie tylko nie stanowi swoistej 

rezerwacji terenu pod określony rodzaj inwestycji, ale także wiąże się z ryzykiem, iż inwestycja ta, mimo 

określonej treści decyzji WZ nie będzie mogła, z uwagi na odmienne uwarunkowania faktyczne lub prawne, 

które mogą ulegać zmianie po wydaniu decyzji, zostać zrealizowana. Co więcej, lokalizowanie OZE 

na podstawie mpzp oznacza, iż decyzja o lokalizacji została podjęta przy udziale społeczności lokalnej, 

co zmniejsza ryzyko pojawienia się protestów skutkujących wstrzymaniem prac inwestycyjnych w najmniej 

korzystnym dla inwestora czasie, tj. po rozpoczęciu procesu budowlanego. 
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Jednocześnie należy zauważyć, że mpzp jako podstawowy dokument planowania przestrzennego 

oraz podstawę dla lokalizacji inwestycji wskazuje rządowy dokument jakim jest Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. 

W ocenie Rządu wątpliwości budzi natomiast propozycja wprowadzenia obowiązku zamieszczenia 

we wniosku do studium lub planu miejscowego podstawowych informacji o planowanym przedsięwzięciu, 

w szczególności dotyczących funkcji i wielkości planowanej inwestycji oraz jej oddziaływania na środowisko, 

w tym bezpieczeństwo i zdrowie człowieka (art. 11 ust. 2 oraz art. 17 ust. 2) w przypadku wniosków 

dotyczących przeznaczenia terenu (w projekcie mpzp lub w studium) na cele lokalizacji przedsięwzięć 

należących do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozumiejąc intencje autorów zmierzające 

do zapewnienia możliwie pełnej wiedzy o treści wniosku i jego potencjalnych skutkach, ocenić należy, 

że przepis nakładający obowiązek przedłożenia szczegółowych informacji o inwestycji, które miałyby zostać 

objęte postanowieniami mpzp, doprowadziłby do braku możliwości modyfikacji tych parametrów 

przedsięwzięć na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, a tym samym poważnych komplikacji 

w przypadku chęci zmiany założeń projektu inwestycyjnego. 

W projekcie ustawy zaproponowano posługiwanie się, w miejsce „strefy ochronnej”, zamiennie 

występującymi pojęciami „strefa oddziaływania” lub „obszar odziaływania” OZE. Należy zgodzić się, że w ten 

sposób bardziej prawidłowo określa się charakter tego obszaru. Obszar wyznaczony w mpzp lub studium 

wokół OZE wynika bowiem z oddziaływania tych obiektów na środowisko i związanych z tym ograniczeń 

w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów sąsiadujących. Stanowi on de facto „maksymalny obszar 

oddziaływania” – dokumenty planistyczne mają charakter generalny, nie odnoszą się więc do konkretnej, 

zdefiniowanej inwestycji, natomiast wyznaczając ten obszar umożliwiają lokalizację OZE, pod warunkiem, 

że obszar oddziaływania określony dla konkretnej inwestycji nie będzie większy niż maksymalny obszar 

oddziaływania wskazany w dokumentach planistycznych. Strefy ochronne są natomiast ustanawiane 

w sytuacji gdy obiekt wokół którego wyznaczana jest ta strefa, wymaga ochrony przed niepożądanymi 

czynnikami zewnętrznymi, np. w przypadku strefy ochronnej wokół ujęcia wody. Jednocześnie, z uwagi 

na ukształtowane orzecznictwo i doktrynę dotyczącą pojęcia „strefa ochronna”, a także ryzyko powstania 

kontrowersji spowodowanych zmianą mającą na celu wyłącznie wprowadzenie bardziej trafnego określenia, 

należy rozważyć pozostanie przy dotychczasowym sformułowaniu. 

Jednocześnie, w ocenie Rządu, z uwagi na uchwalenie ustawy o OZE, proponuje się, by przepisy 

projektowanej ustawy zostały skorelowane z jej przepisami w ten sposób, by w miejsce proponowanych 

przepisów pojawiło się odniesienie do mikroinstalacji. 

Zgodnie z ustawą o OZE – mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. 

Symultaniczne procedowanie zmiany studium i sporządzenia mpzp 

Podkreślić należy, iż ocena proponowanego w projekcie ustawy wprowadzenia możliwości jednoczesnego 

sporządzania mpzp lub jego zmiany i zmiany studium jest jednoznacznie pozytywna. Możliwość ta jest 

wprowadzana w celu zapewnienia zgodności działań podejmowanych w obu projektach aktów 

planistycznych i będzie miała zastosowanie w szczególności w sytuacjach woli realizacji określonej 

inwestycji lub zmiany przeznaczenia terenu, której nie przewidziano w studium. Proponowane zmiany 

wychodzą naprzeciw potrzebie skrócenia czasu niezbędnego na przygotowanie aktów ustalających 

porządek prawno-planistyczny na terenie gminy bez uszczerbku dla procedur sporządzania każdego z tych 

dokumentów. W obecnym stanie prawnym, mpzp sporządza się zgodnie z zapisami studium (art. 15 ust.1 

upzp), co oznacza obowiązek sporządzania mpzp zgodnie z obowiązującym w dacie jego sporządzania 

studium, nie zaś zgodnie z jego przewidywanymi zmianami. Tym samym obowiązująca regulacja, 

w przypadku sporządzania mpzp, którego ustalenia byłyby niezgodne ze studium oznacza konieczność 

wcześniejszego sporządzenia i uchwalenia odpowiedniej zmiany studium, a dopiero po jego uchwaleniu 

możliwe jest rozpoczęcie procedury dotyczącej uchwalenia mpzp lub jego zmiany. Realizacja dwóch kolejno 

następujących po sobie procedur planistycznych powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na wejście 

w życie zmian mpzp. Tym samym, dzięki przedmiotowemu  rozwiązaniu, zostanie zniesiona podstawowa 

„czasowa” bariera planowania przestrzennego – czas oczekiwania na mpzp przybliży się do czasu 

oczekiwania na wydanie decyzji WZ. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

W projekcie ustawy zaproponowano szereg zmian dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej 

związanej z uchwaleniem mpzp w przypadku, gdy jego sporządzenie wynika z pozytywnie rozpatrzonego 
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wniosku dotyczącego wyznaczenia w mpzp obszarów lokalizacji OZE. Proponowane w tym zakresie zmiany 

mają na celu wskazanie w tym przypadku innego niż gmina podmiotu, zobowiązanego do wypłaty 

odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, albo wykupienia nieruchomości (lub jej części) 

lub zaoferowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej, a podmiotem 

zobowiązanym jest wnioskodawca. Proponowane przepisy ustalają również zasadę odpowiedniego 

stosowania obowiązujących przepisów w zakresie rozliczeń z tytułu wypłaconych odszkodowań, 

w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia mpzp tj. na rzecz wnioskodawcy. 

Rząd, rozumiejąc intencję uregulowania kwestii odpowiedzialności finansowej inwestora zainteresowanego 

lokalizacją OZE, bazującą na analogii do rozwiązania obowiązującego obecnie przy realizacji inwestycji 

w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, stoi na stanowisku, że konieczne jest poddanie omawianej 

propozycji regulacji analizie pod kątem zgodności z Konstytucją RP. W ocenie Rządu, proponowany przepis 

zmieniający zasady odpowiedzialności finansowej związanej ze skutkami wejścia w życie mpzp, budzi 

istotne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Projektowana regulacja 

dotyczy bowiem jedynie niektórych rodzajów inwestycji, co prowadzi do zróżnicowania przedsiębiorstw 

reprezentujących różne dziedziny gospodarki. Brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia omawianych zasad 

jedynie dla przedsiębiorstw zajmujących się energią odnawialną – wpływ na ceny nieruchomości 

oraz możliwość korzystania z nich w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem ma również 

realizacja innego rodzaju inwestycji, o umieszczenie których można wnioskować w trakcie procedury 

planistycznej. Jednakże, zgodnie z proponowanymi przepisami, w takim przypadku koszty odszkodowań 

będą spoczywały na gminie, nie na wnioskodawcy. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż przedmiotowe rozwiązanie budzi także wątpliwości merytoryczne, 

bowiem proponowane rozwiązanie jest niekorzystne dla poszkodowanego właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości, który nie będzie mógł uzyskać odszkodowania w przypadku śmierci 

wnioskodawcy (osoba fizyczna) lub jego likwidacji (osoba prawna), braku możliwości ustalenia aktualnego 

adresu zamieszkania lub siedziby, jak również w sytuacji, gdy wnioskodawca nie będzie w stanie zapewnić 

odszkodowania, a także w sytuacji, gdy wnioskodawca poda, składając wniosek do planu miejscowego, 

nieprawdziwe dane. Ponadto rozwiązanie jest niekorzystne dla składającego wniosek, bowiem w obecnym 

stanie prawnym to gmina (a więc społeczność) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą związaną 

z powstaniem tego rodzaju inwestycji, a zgodnie z przedmiotową regulacją obowiązek odszkodowawczy 

będzie spoczywał na wnioskodawcy i będzie uzależniony od wielkości wyznaczonej w planie miejscowym 

strefy oddziaływania, a jednocześnie niezależny od wybudowania przez wnioskodawcę OZE. 

Proponowane w projekcie ustawy zmiany w art. 37 upzp mają charakter dostosowawczy do zmian 

wprowadzonych w art. 36 i zawierają uzupełnienia w odniesieniu do dodanych w tym artykule ustępów, 

tym samym ich ocena jest bezpośrednio związana z oceną ww. rozwiązań. 

Zmiany dostosowujące i przepisy przejściowe 

Pozytywnie należy natomiast ocenić propozycje regulacji stanowiących konsekwencje projektowanych 

przepisów, w szczególności uzupełnienie art. 61 w ust. 1 upzp, poprzez dodanie pkt 4a, wskazującego 

dodatkowe warunki jakie muszą być spełnione aby możliwe było wydanie decyzji WZ (jednoznaczne 

wskazanie możliwości wydania decyzji WZ wyłącznie dla OZE o mocy poniżej 40 kW). 

Odnosząc się do przepisów przejściowych należy zauważyć, iż w art. 3 zakłada się dostosowanie studiów 

gmin i obowiązujących mpzp do wymagań projektu ustawy, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. 

Pozytywnie oceniając ideę regulacji wydaje się, iż zasadne jest rozważenie możliwości realizacji tego 

obowiązku poprzez zmianę w obrębie art. 32 ust. 3 upzp, odnoszącego się do obowiązku oceny aktualności 

studium i mpzp, co najmniej raz w czasie kadencji rady, w sposób następujący: 

„3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2 rada gminy bierze pod uwagę w szczególności 

zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust 1, 2, 2a i 2b, 

art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”. 

Intencje wynikające z projektu ustawy byłyby w tym przypadku zrealizowane w ramach stałego obowiązku 

kompleksowej oceny aktualności dokumentów planistycznych w gminie, co najmniej raz w czasie kadencji 

rady i nie generowałoby dodatkowych obowiązków dla organów gminy. 

W związku z przyjętą zasadą, iż podstawą lokalizacji OZE o mocy przekraczającej 40 kW jest wyłącznie 

mpzp, w projekcie ustawy jednoznacznie wskazano obowiązek umorzenia postępowania w sprawach 

dotyczących ww. obiektów, wszczętych przed wejściem w życie ustawy. Proponowana regulacja przyczyni 

się do wyeliminowania, trwających procedur administracyjnych, których realizacja nie byłaby zgodna 

z proponowanymi przepisami, co należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, podobnie jak fakt, 
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iż projektowane zmiany przyczynią się do przyspieszenia działań administracji gminnej oraz jednoznacznego 

ustalenia normy prawnej wynikającej z powyższych przepisów. 

W ocenie Rządu zasadnie przyjęto możliwość stosowania przepisów dotychczasowych w odniesieniu 

do sporządzania projektu studium lub mpzp, w sytuacji gdy gmina opracowała projekt studium lub mpzp 

lub jego zmiany, oraz ogłosiła o wyłożeniu projektu tego aktu do publicznego wglądu. Propozycja ta ma 

na celu umożliwienie sprawnej realizacji obowiązków gminy i jednocześnie nie opóźnianie wejścia w życie 

dokumentów planistycznych. 

Podobnie pozytywnie należy ocenić przepisy nakazujące stosowanie przepisów dotychczasowych 

w odniesieniu do decyzji WZ dotyczącej remontu, montażu lub przebudowy istniejącego w dniu wejścia 

w życie ustawy OZE o mocy przekraczającej 40 kW, który powstał w oparciu o decyzje wydane na podstawie 

przepisów upzp i Pb, obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy. Jak również pozytywnie należy 

ocenić proponowane w art. 4 projektu ustawy jednoznaczne wskazanie, iż nowe zasady wypłaty 

odszkodowań wynikających z ustaleń mpzp uchwalonego, zgodnie z wnioskiem inwestora, dla terenów 

przeznaczonych pod lokalizację OZE o mocy przekraczającej 40 kW, nie będą dotyczyć mpzp lub ich 

zmian, uchwalonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

W ocenie Rządu powyższe proponowane regulacje, o charakterze przejściowym i dostosowawczym, mają 

na celu ochronę stanu faktycznego i prawnego, istniejącego przed dniem wejścia w życie ustawy, 

przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego i szybkiego osiągnięcia celów zakładanych w projekcie 

ustawy. 

2. Propozycje w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Rząd pozytywnie ocenia propozycję  zmiany załącznika do ustawy – Prawo budowlane polegającą 

na zakwalifikowaniu masztów elektrowni wiatrowych do XXIX kategorii obiektów budowlanych. 

Konsekwencją wprowadzenia ww. zmiany będzie jednoznaczne rozstrzygnięcie, że przystąpienie 

do użytkowania masztu elektrowni wiatrowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

W ocenie Rządu wprowadzenie powyższej zmiany, stanowi realizację wniosków NIK zawartych w Informacji 

o wynikach kontroli „Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych”. 

Również druga z zaproponowanych zmian ustawy – Prawo budowlane (zmiana art. 57 ust. 1 pkt 8) 

polegająca na nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie elektrowni wiatrowej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń 

technicznych elektrowni wiatrowej, wydanej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.) zasługuje na aprobatę. 

W ocenie projektodawców zmiana ta spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania całej elektrowni 

wiatrowej, w tym także jej niebudowlanych części. Podkreślenia jednak wymaga, że zmiana ta nie przyczyni 

się do realizacji uwagi NIK zawartej w ww. Informacji, dotyczącej objęcia nadzorem technicznym eksploatacji 

turbin wiatrowych. Powyższe wynika z faktu, że turbiny wiatrowe nie stanowią urządzeń technicznych 

w rozumieniu ustawy o dozorze technicznym. Ustawa ta przewiduje natomiast możliwość rozciągnięcia 

obowiązywania jej przepisów także na inne urządzenia, niebędące urządzeniami technicznymi. 

W związku z powyższym zasadnym jest wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa 

w art. 5 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym, rozszerzającego zakres stosowania tej ustawy 

o niebudowlane części elektrowni wiatrowych w szczególności o turbiny, generatory, transformatory 

czy wirniki z łopatami. W tym celu Minister Gospodarki rozpocznie proces legislacyjny zmierzający 

do wydania takiego rozporządzenia. 

Konsekwencją wprowadzenia w art. 1 pkt 4 lit. a projektu ustawy (przewidującego dodanie w art. 15 upzp 

ust. 2a zakazu lokalizacji obiektów służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 40 kW na obszarach, na których nie obowiązuje mpzp, jest konieczność uregulowania 

zasad wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektów, których lokalizacja została określona 

w decyzji WZ. 

Artykuł 5 ust. 2 projektu ustawy przewiduje w takich przypadkach 3-letni okres przejściowy. Po upływie 

tego okresu nie będzie możliwe wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, natomiast postępowania trwające będą musiały zostać umorzone. 

W ocenie Rządu powyższa regulacja nie budzi zastrzeżeń, a przyjęty 3-letni okres przejściowy 

jest wystarczający, aby umożliwić inwestorom, którzy uzyskali decyzje WZ na budowę odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 40 kW uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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Reasumując należy stwierdzić, że proponowane w komisyjnym projekcie ustawy regulacje, 

po uwzględnieniu powyżej zaproponowanych zmian, powinny przyczynić się do wyeliminowania 

nieprawidłowości występujących podczas lokalizacji OZE w oparciu o decyzje WZ. Jednocześnie, 

przyjęcie zasady realizacji OZE niebędących mikroinstalacjami w rozumieniu ustawy o OZE wyłącznie 

w oparciu o ustalenia mpzp zapewnia organom gminy możliwość podejmowania decyzji w tym zakresie, 

z uwzględnieniem opinii, uwag i wniosków wszystkich zainteresowanych, przy czym wnioski potencjalnych 

inwestorów nie są dla organów gminy wiążące. Ustalenie obowiązku zapewnienia prawno-planistycznego 

porządku przy lokalizacji OZE niebędących mikroinstalacjami, powinno ograniczyć występowanie konfliktów 

społecznych i przestrzennych. Projektowane regulacje nie tylko nie ograniczają możliwości rozwoju 

mikroinstalacji, ale sprzyjają jej rozwojowi, tj. rozwojowi poziomu prosumenckiego energetyki. 

Przedłożony projekt, aby jego skutki mogłyby zostać w pełni ocenione, powinien być przedmiotem 

szczegółowej analizy i oceny skutków regulacji, zawierającej m. in. przedstawienie skali oddziaływania 

projektu oraz określenie wpływu projektowanych zmian na warunki prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania energii z OZE oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie należy 

zauważyć, iż procedura uchwalania „małego” planu miejscowego dedykowanego elektrowniom wiatrowym 

trwa zazwyczaj ok. 2 lat, natomiast proces lokalizacji średniej wielkości farmy wiatrowej w oparciu o decyzję 

WZ wymaga skompletowania przez inwestora dokumentacji do decyzji środowiskowej, uzyskania tej decyzji, 

a następnie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, co zdecydowanie przekracza czas 2 lat potrzebny 

na uchwalenie mpzp. Jednocześnie należy zauważyć, że ustalenia mpzp stanowią stabilną podstawę 

do realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, jakimi są uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz pozwolenie na budowę. 

 

Mając powyższe na uwadze Rada Ministrów pozytywnie ocenia przedłożony projekt ustawy, 

proponując równocześnie wprowadzenie w nim przedstawionych w stanowisku zmian.  
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