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Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych ~ród~ach energii
oraz niektórych innych ustaw (UC 27)

W zwi~zku ze skierowaniem przez Ministerstwo Energii projektu zmiany ustawy o
zmianie ustawy o odnawialnych ~ród~ach energii oraz niektórych innych ustaw i
przekazaniu go do konsultacji publicznych, zg~aszamy do niego nast~puj~ce uwagi i
wnioski.
[Uwaga nr 1]
Projekt wprowadza rozwi~zania, których skutkiem b~dzie zmiana zasad
opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomo~ci, pobieranym na
podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op~atach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716, z pó~n.zm.). Celem projektowanych zmian jest przywrócenie w
tym zakresie stanu prawnego sprzed zmian dokonanych ustaw~~o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych.
Uwa~amy, ~e przyj~te rozwi~zania w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961), co do opodatkowania
wszystkich elementów budowlanych i technicznych sk~adaj~cych si~~na elektrowni~~
wiatrow~~s~~prawid~owe i nie powinny by~~zmieniane. Stanowisko, ~e zamiarem
ustawodawcy by~o w~a~nie opodatkowanie ca~ej elektrowni wiatrowej potwierdzi~o
Ministerstwo Finansów. S~dy administracyjne potwierdzi~y równie~, ~e skutkiem
zmian wprowadzonych ustaw~~o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych s~~
zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych od dnia 1 stycznia 2017 r.
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To mieszka~cy gmin, w których zlokalizowano elektrownie wiatrowe ponosz~~
najwi~ksze koszty tych inwestycji. Samorz~d gminy wydaj~c zgod~~na inwestycje nie
bierze pod uwag~, ~e dysponuje te~~cudz~~w~asno~ci~, jak~~s~~dzia~ki gruntu
po~o~one wokó~~inwestycji. S~siaduj~ce dzia~ki automatycznie trac~~na warto~ci i
staj~~si~~niemal bezwarto~ciowe dla celów osiedle~czych, zostaje ograniczona
swoboda prowadzenia produkcji rolniczej. Zwi~kszone podatki od nieruchomo~ci
powinny zosta~~przeznaczone przez gminy na odszkodowania dla poszkodowanych,
na rozbiórk~~wiatraków, które zbankrutowa~y M. itp.). Dochody z opodatkowania
wiatraków, tak czy inaczej trafiaj~~do jednego bud~etowego worka, skoro mieszka~cy
s~~zmuszeni znosi~~uci~~liwo~ci s~siaduj~cych wiatraków to ~rodki z wy~szych
podatków powinny trafia~~do nich w ramach rekompensaty.
W zwi~zku z powy~szym wnosimy o wykre~lenie z proiektu zmian przepisów
maipcych na celu przywrócenie brzmienia definicji budowli zawarte' w ustawie
Prawo budowlane, obowigzujacecio przed dniem wei~cia w ~ycie ustawy o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

-

[Uwaga nr 2]
W projekcie ustawy dokonuje si~~zmiany stanu prawnego, w którym pozwolenia na
budow~~zachowuj~~wa~no~~~na zasadach okre~lonych w przepisach ustawy— Prawo
budowlane. Zdaniem inicjatorów obowi~zuj~cy obecnie termin 3-1etni na uzyskanie
pozwolenia na u~ytkowanie, liczony od dnia wej~cia w ~ycie ustawy o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych, w perspektywie braku wp~ywu inwestora na termin
przeprowadzenia aukcji, w ramach której mo~liwe b~dzie pozyskanie wsparcia, jest
wysoce dotkliwy, poniewa~~znacznie utrudnia mo~liwo~~~realizacji inwestycji mimo
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow~.
Uwa~amy, ~e obecny termin jest wystarczaj~cy na uporz~dkowanie decyzji
budowlanych wydanych dla setek wiatraków niespe~niaj~cych warunku ustawowej
odleg~o~ci od budynków mieszkalnych i nie powinien by~~zmieniany. Polska ma g~st~~
sie~~osadnicz~~oraz wiele cennych obszarów przyrodniczych, krajobrazowych oraz
kulturowych i turystycznych. Jest charakterystyczne, ~e w naszym kraju te
zasadnicze uwarunkowania zosta~y kompletnie pomini~te w procesie inwestycyjnym
dla elektrowni wiatrowych w czasach rz~du PO-PSL. Nie do przyj~cia jest za~o~enie,
~e tereny wiejskie w Polsce mo~na traktowa~~jako poligon przemys~owy dla
wielkoskalowej energetyki wiatrowej. W ustawie odleg~o~ciowej zosta~y ustalone
jasne, proste i racjonalne regulacje prawne oraz strefy ochronne.
W polskim systemie prawnym zarówno ochrona zdrowia (art. 68 Konstytucji RP), jak i
prawna ochrona ~ycia cz~owieka (art. 38 Konstytucji RP) s~~warto~ciami chronionymi
konstytucyjnie. Chronione s~~te~~na gruncie obowi~zuj~cych w Polsce konwencji
mi~dzynarodowych (m.in. art. 8 Konwencji o ochronie praw cz~owieka i
podstawowych wolno~ci, zgodnie z którym, ka~dy ma prawo do poszanowania
swojego ~ycia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania). Z powy~szych
regulacji wynika obiektywny nakaz podejmowania przez w~adze publiczne takich
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dzia~a~, które umo~liwiaj~~nale~yt~~ochron~~i realizacj~~praw do ochrony zdrowia,
~ycia, ~ycia rodzinnego, prywatnego, mieszkania. Nadmieni~~nale~y, ~e
zdecydowana wi~kszo~~~projektów wiatrowych z wa~nymi pozwoleniami na
budow~~nie spe~nia obecnie ustawowej odleg~o~ci od budynków mieszkalnych
IOH, co powinno ca~kowicie wyklucza~~mo~liwo~~~ich realizacji w ogóle.
Dlatego uwa~amy, ~e 3-1etni okres na uzyskanie pozwolenia na u~ytkowanie
elektrowni wiatrowej jest ca~kowicie wystarczaj~cy dla inwestorów, tak aby mogli
zrealizowa~~te projekty wiatrowe, które maj~~ekonomiczne uzasadnienie. Je~li
inwestorzy s~~zainteresowani przysz~ymi aukcjami, nic nie stoi na przeszkodzie aby
rozpocz~li procesy inwestycyjne dla lokalizacji elektrowni wiatrowych spe~niaj~cych
ustawow~~odleg~o~~~10R od budynków mieszkalnych.
Wnosimy o utrzymanie obowi~zujpcego obecnie terminu 3-letniego na uzyskanie
pozwolenia na u~ytkowanie, liczony od dnia wej~cia w ~ycie ustawy o inwestyciach w
zakresie elektrowni wiatrowych. Nie mo~na robi~~wy~omu w systemie prawa tylko dla
jednego rodzaju inwestycji i to wcale nie najwa~niejszych z punktu widzenia
interesów pa~stwa i spo~eczno~ci lokalnych.
[Uwaga nr 3]
W najbli~szych latach okresy amortyzacji niektórych elektrowni wiatrowych b~d~~
dobiega~y ko~ca, zdaniem inicjatorów Ustawy zasadne jest zatem na~o~enie na
inwestorów obowi~zku w zakresie rozbiórki elektrowni wiatrowych i uporz~dkowania
terenu. Obowi~zek ten dotyczy elektrowni nieu~ytkowanych lub niewyko~czonych,
które nie nadaj~~si~~do remontu, odbudowy lub wyko~czenia. W stosunku do takich
elektrowni mo~liwe b~dzie równie~~wydanie przez organ nadzoru budowlanego .
decyzji nakazuj~cych rozbiórk~. W opinii Ministerstwa Energii w pe~ni zasadne i.
proporcjonalne jest ograniczenie tego obowi~zku do widocznych cz~~ci elektrowni.
wiatrowych,
Zupe~nie niezrozumia~ym jest zamys~~inicjatorów Ustawy w zakresie ograniczenia
obowi~zku w zakresie rozbiórki elektrowni wiatrowych i uporz~dkowania terenu do
widocznych cz~~ci elektrowni wiatrowych. Trzeba zauwa~y~, ~e elektrownie wiatrowe
s~~stawiane na terenach rolniczych. Pozostawienie zajmuj~cych du~~~powierzchni~~
gruntów rolnych fundamenty, kable i przewody stanowi~~b~d~~utrudnienie np. w
sytuacji gdy rolnik zdecyduje si~~na nasadzenia drzew owocowych b~d~~zalesienie.
W przysz~o~ci mo~liwym przecie~~te~~jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pod
zabudow~~mieszkaniow~~czy przemys~ow~. Pozostawienie fundamentów wiatraka w
ziemi i innych niewidocznych elementów infrastruktury technicznej stanowi b~dzie
powa~ne ograniczenie dla w~a~cicieli tych nieruchomo~ci w ich przysz~ym
przeznaczeniu czy zagospodarowaniu. Nadmieni~~nale~y, ~e zapisy w umowach
dzier~awy pod elektrownie wiatrowe mówi~~ju~~o pozostawieniu elementów
znajduj~cych si~~poni~ej lm od powierzchni gruntów. Sk~d ta zbie~no~~~intencji
inicjatorów Ustawy z zamys~ami inwestorów bran~y wiatrowej?
Do~wiadczenia krajów od lat eksploatuj~cych wiatraki przemys~owe, g~ównie Stanów
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Zjednoczonych, wskazuj~~na masowe zjawisko porzucania tych instalacji z chwil~~
zako~czenia u~ytkowania lub ko~ca dotowania tej bardzo drogiej na ca~ym ~wiecie
energii. Wiatraki w Polsce budowano ju~~10 lat temu i za kilkana~cie lat problem ten
b~dzie równie~~bardzo istotny w naszym kraju.
Istnieje zatem potrzeba przewidzenia systemu zabezpiecze~~finansowych
niezb~dnych do pokrywania kosztów demonta~u elektrowni wiatrowych, rozwi~za~~
ustawowych id~cych w kierunku wprowadzenia op~aty depozytowei lub recyklinqowej
od operatorów takich elektrowni. Sprawa wymaga dyskusji w rz~dzie oraz szybkiego
podj~cia decyzji. W przeciwnym razie grozi nam sytuacja, w której wyeksploatowane
elektrownie wiatrowe b~d~~porzucane i b~d~~niszcze~~na polach, stanowi~c przy tym
istotne zagro~enie dla lokalnej ludno~ci.
Op~ata depozytowa polega~~mo~e na wniesieniu jednorazowo lub w ratach op~aty na
konto NBP pokrywaj~cej koszty demonta~u elektrowni wiatrowej i utylizacji odpadów
po niej, a tak~e pe~nego przywrócenia ~rodowiska do stanu sprzed inwestycji. S~~to
bardzo du~e koszty, o których polskie prawo nie wypowiada si~~w ~adnym znanym
akcie. Depozyt by~by zwracany z oprocentowaniem NBP w chwili zako~czenia prac
demonta~owych przez operatora lub by~by ~ród~em ich sfinansowania, gdy operator
porzuci wiatrak lub zbankrutuje.
Elektrownie wiatrowe s~~kosztownymi inwestycjami w czasie budowy. Koszt jednej
turbiny wynosi ok. 12 15 milionów z~otych. Nie ma to wiele wspólnego z warto~ci~~
materia~ów wtórnych po ich demonta~u. Cz~~~~oczywi~cie b~dzie odzyskana (np. stal
z wie~y), cz~~~~natomiast stanie si~~ogromnie kosztownym problemem podczas
przywracania ~rodowiska do stanu sprzed inwestycji. Wydobycie z ziemi,
pokruszenie i wywiezienie ok. 1000 ton ~elazobetonu fundamentu, demonta~~wie~y,
utylizacja gondoli o masie 100 ton i ~mig~a z tworzyw sztucznych o masie
kilkudziesi~ciu ton, wykopanie setek metrów kabli spowoduje ogromne koszty. Z ca~~~
pewno~ci~~nie pokryj~~ich ~rodki uzyskane za surowce wtórne. ~mig~o nadaje si~~
wy~~cznie do utylizacji (ogromny koszt). Powstaje zatem proste pytanie kto te
koszty poniesie, je~li operator zbankrutuje? Gmina? Mieszka~cy? Skarb Pa~stwa?
-

-

Nie jest przypadkowe to, ~e elektrownie wiatrowe budowane s~~w zdecydowanej
wi~kszo~ci na dzia~kach dzier~awionych, a nie zakupionych na w~asno~~. Nawet
jednak gdyby inwestor kupi~~ t~~ziemi~, to i tak spó~ki, które realizuj~~projekty maj~~
zwykle niski kapita~~zak~adowy, który na pewno nie wystarczy na op~acenie
demonta~u. Problem staje si~~nagl~cy, bo cz~~~~elektrowni ma ju~~10 lat i pochodzi~y
najcz~~ciej z recyklingu.
Wnosimy o worowadzenie do oroiektu ustawy zaoisów nak~adaiacych na inwestorów
obowigzek w zakresie rozbiórki WSZYSTKICH elementów elektrowni wiatrowych i
uporzpdkowania terenu w tym fundamentów, podziemnych kabli i innych
niewidocznych elementów infrastruktury towarzyszpcei. Wnosimy tak~e o
ustanowienie funduszu depozytowego na pokrycie kosztów tych prac.
Strona 4 z 7

[Uwaga nr 4]
W projekcie ustawy dokonuje si~~zmian maj~cych na celu dokonywanie mo~liwo~ci
lokalizacji budynków w okolicy ju~~funkcjonuj~cych elektrowni wiatrowych, poprzez
zniesienie ustawowego zakazu budowy budowli oraz budynków mieszalnych w
s~siedztwie funkcjonuj~cej ju~~elektrowni wiatrowej, je~li wynika to z woli
spo~eczno~ci lokalnej.
W projekcie art. 4 ust. 1 ppkt 2) ma otrzyma~~brzmienie:
2) budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w sk~ad której wchodzi
odpowiada odleg~o~ci
funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej
pozwalaj~cej spe~ni~~wymagania dopuszczalnego poziomu ha~asu dla tego
rodzaju zabudowy, okre~lone w rozporz~dzeniu Ministra ~rodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha~asu w ~rodowisku (Dz. U. z
2014 r., poz. 112).";
-

Nale~y zwróci~~uwag~~na fakt, ~e w przywo~anym rozporz~dzeniu o
warto~ciach dopuszczalnych ha~asu w ~rodowisku, ha~as pochodz~cy od
elektrowni wiatrowych nie zosta~~uwzgl~dniony, co oznacza, ~e brak jest
stosownych warto~ci dopuszczalnych, do których mo~na by~oby si~~odnie~~.
Z kolei metodyka pomiarowa opisana w rozporz~dzeniu ministra ~rodowiska z dnia
30 pa~dziernika 2014 r w sprawie wymaga~~w zakresie prowadzenia pomiarów
wielko~ci emisji oraz pomiarów ilo~ci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542)
nie jest dostosowana do obiektów takich jak elektrownie wiatrowe z szeregu
powodów:
ograniczenie pr~dko~ci wiatru w warunkach pomiarowych do poni~ej 5 m/s
uniemo~liwia pomiary ha~asu elektrowni wtedy, gdy dzia~a ona z pe~n~~moc~~i
ha~asuje najbardziej (turbina rusza bowiem dopiero przy pr~dko~ci wiatru ok. 3- 4
mis, a pe~n~~moc rozwija przy pr~dko~ci powy~ej 12 mis); Oczywi~cie pr~dko~~~
wiatru na poziomie osi rotora jest zwykle wi~ksza ni~~na poziomie 4 m nad ziemi~,
ale rozporz~dzenie nie odnosi si~~w ogóle do tego problemu.
istnieje znacz~ca zale~no~~~mi~dzy pr~dko~ci~~wiatru i ha~asem elektrowni
wiatrowej (jej moc~~akustyczn~) ró~nice sa rz~du 10 dB; (Z powy~szych zale~no~ci
wynikaj~~drastyczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha~asu, gdy wiatr
przekroczy owe opisane w metodyce 5 m/s.)
-

w metodyce tej nie opisuje si~~pomiarów ha~asu elektrowni wiatrowych, a w
szczególno~ci nie wymienia si~~poprawek dla ha~asu impulsowego, opisywanego te~~
w publikacjach jako ha~as tonalny czy modulowany;
Z analizy dost~pnej literatury ~wiatowej wynika, ~e poprawka dodawana do wyniku
pomiaru równowa~nego poziomu d~wi~ku powinna zosta~~ustalona przez
specjalistów akustyków w porozumieniu z lekarzami.) Trzeba doda~, ~e dotychczas
Minister ~rodowiska w rozporz~dzeniach pomiia ca~kowicie taka poprawk~.)
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d) dotychczasowe normatywy dopuszczalnych poziomów d~wi~ku w ~rodowisku
zawieraj~~tylko d~wi~ki skorygowane charakterystyk~~cz~stotliwo~ciow~~A, które s~~
niewystarczaj~ce w przypadku elektrowni wiatrowych. W ustawie „Prawo ochrony
~rodowiska" opublikowanej po ostatnich zmianach w Dz. U. 2017 poz. 519, w
rozdziale zawieraj~cym definicje w art. 3 p. 5 napisano, ~e jako ha~as — rozumie si~~
d~wi~ki o cz~stotliwo~ciach od 16 Hz do 16 000 Hz, ale zaraz potem w p. 26a
wprowadza si~~poziom d~wi~ku A skorygowany charakterystyk~~A, czyli w praktyce
cz~~ciowo pomijane s~~d~wi~ki w zakresie 100 Hz - do 16 Hz, ze wzgl~du na
przebieg charakterystyki korekcyjnej A;
Cech~~charakterystyczn~~ha~asu elektrowni wiatrowych jest bardzo du~a
zawarto~~~d~wi~ków niskocz~stotliwo~ciowych w ca~kowitym widmie ha~asu.
D~wi~ki niskocz~stotliwo~ciowe (16 do 100 Hz) i infrad~wi~ki (poni~ej 16 Hz)
dominuj~~w widmie ha~asu tych elektrowni i cho~~s~~bardzo szkodliwe dla ludzi, s~~
eliminowane z wyników pomiarów w~a~nie skutkiem stosowania charakterystyki
korekcyjnej A. Niestety szkodliwe s~~nie tylko d~wi~ki s~yszalne, ale tak~e
nies~yszalne, a~~do infrad~wi~ków w~~cznie.
Wykorzystuj~c wieloletnie do~wiadczenia w zakresie skutków zdrowotnych
ha~asu ~rodowiskowego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pa~stwowy
Zak~ad Higieny opracowa~~i opublikowa~~w roku 2016 stanowisko w sprawie
farm wiatrowych, które przed~o~ony projekt pomija milczeniem.
-

„Zdaniem Instytutu, obecnie obowi~zuj~ce w Polsce przepisy prawne (w zakresie
czynników ryzyka obejmuj~ce w praktyce jedynie poziom ha~asu), nie tylko nie s~~
odpowiednie dla tego rodzaju obiektów, jakimi s~~turbiny wiatrowe, ale równie~~nie
gwarantuj~~w wystarczaj~cym stopniu ochrony zdrowia publicznego. ( ... )
Maj~c powy~sze na uwadze, do chwili opracowania kompleksowej metodyki oceny
oddzia~ywania przemys~owych farm wiatrowych na zdrowie ludzi, Instytutu zaleta 2
km, jako minimaln~~odleg~o~~~turbin wiatrowych od zabudowa~."
Z wprowadzeniem tego zapisu nale~y poczeka~~do czasu opracowania przez
Ministerstwo ~rodowiska w~a~ciwych unormowa~~prawnych w zakresie ochrony
przed ha~asem generowanym przez elektrownie wiatrowe zgodnie z zaleceniami
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Pa~stwowego Zak~adu Higieny.
Aby umo~liwi~~powstawanie nowei zabudowy mieszkaniowe' w odleg~o~ci mnieiszei
ni~~10H od istnieipcei elektrowni, nale~a~oby zobowi~za~, osoby ch~tne to uczyni~,
do sk~adania o~wiadczenia o ~wiadomo~ci mo~liwych zagro~e~~dla zdrowia oraz
obni~eniu warto~ci nowej zabudowy iu~~w chwili iei powstania, aby unikn~~~w
przysz~o~ci problemu z wyp~at~~odszkodowa~.
[Uwaga nr 5]
Zmiana art. 12 ustawy, zawarta w zmianie w art 2 pkt 7 ustawy zmieniaj~cej,
wprowadza mo~liwo~~~modernizacji funkcjonuj~cych elektrowni wiatrowych, poprzez
zniesienie ustawowego zakazu modernizacji oraz remontów funkcjonuj~cych
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instalacji wytwórczych. Dodatkowo, regulacje art. 7b pozwala~~b~d~~w szczególno~ci
racjonalnemu inwestorowi na podejmowanie takich dzia~a~~inwestycyjnych, skutkiem
których b~dzie remont lub odbudowa nieefektywnej ju~~elektrowni wiatrowej skutkiem
czego b~dzie mo~liwo~~~wykorzystania najlepszych lokalizacji zwi~zanych z
wietrzno~ci~~pozwalaj~cych na optymalne i efektywne dzia~anie w ~rodowisku
biznesowym.
Propozycja ta jest nie do przyj~cia. To nic innego jak do~ywotnie zalegalizowanie
istniej~cych ju~~elektrowni wiatrowych nie spe~niaj~cych kryterium odleg~o~ciowego.
Do tej pory mieszka~cy maj~cy olbrzymie przemys~owe wiatraki kilkaset metrów od
swoich domów mieli pewn~~nadziej~, ~e po dziesi~ciu lub pi~tnastu latach, kiedy
takie wiatraki przestan~~ju~~funkcjonowa~, zostan~~one zdemontowane, gdy~~utrac~~
one walory techniczne umo~liwiaj~ce generowanie energii. Przy proponowanej
zmianie przepisów, na miejscu starych wiatraków zostan~~zamontowane nowe o
jeszcze wi~kszych mocach i jeszcze bardziej szkodliwe.
W zwipzku z tym wnosimy o wykre~lenie zapisów umo~liwiaipcych remont oraz
modernizaci~~funkcionuipcych elektrowni wiatrowych w obszarach nie spe~niaipcych
ustawowe* odleg~o~ci iCH od budynków mieszkalnych.
Z tych powodów uwa~amy, ~e prace nad tym projektem we wskazanych w uwagach
obszarach powinny zosta~~zako~czone po ich uwzgl~dnieniu.

podpis

Strona 7 z 7

