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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu 
rozstrzygającym 

 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi szczegółowe 

1 § 6 ust. 6 pkt. 1 lit. b) 
Proponowane brzmienie: 
 
6. Przy ocenie szczegółowych kryteriów, o których mowa w 
ust. 1: 
1) uwzględnia się jedynie inwestycje: 

a) oddane do eksploatacji lub eksploatowane na terytorium 

państwa, które w dniu złożenia informacji i dokumentów, o 

których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy, jest państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b) oddane do eksploatacji nie wcześniej niż w okresie 10 lat 

licząc od roku poprzedzającego bezpośrednio rok złożenia 

informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 

pkt 2 ustawy bądź eksploatowane w tym okresie przez co 

najmniej 3 lata niezależnie od daty oddania ich do 

eksploatacji.   

Proponujemy sformułowanie zapisu art. 6 ust. 6 pkt. 1 lit. b) w 

sposób nie budzący wątpliwości interpretacyjnych.\ 

 

Propozycja powstała na podstawie publikacji pt.: "pytania i 

odpowiedzi – informacja na temat rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny 

wniosków w postępowaniu rozstrzygającym (Dz. U. poz. 2203)" 

opublikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/informacje-

dla-inwestorow2, - tj. poz. 44, tj: 

"Pytanie: Czy jeśli inwestor zrealizował inwestycję np. 20 lat 

temu i nadal ją eksploatuje, to może wykazać się w 

postępowaniu rozstrzygającym takim doświadczeniem? 

Odpowiedź: Tak, przy czym w tym przypadku będzie się liczyła 

sama eksploatacja (ponieważ można uwzględnić tylko okres 10 

lat wstecz)" 

 

 

2 § 2. ust. 1-3 Wskazujemy konieczność doprecyzowania przepisów 
przejściowych, a w szczególności terminu na złożenie (lub 
ponowne złożenie) dokumentacji zgodnie z wprowadzonymi 
zmianą rozporządzenia. 
 

W konsultowanym projekcie rozporządzenia wskazano, że 

„Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ponownie 

wzywa wnioskodawców” co sugeruje dodatkową czynność 

administracyjną po stronie Ministerstwa, jak i wnioskodawców, 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/informacje-dla-inwestorow2
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Ze względu na obciążenia administracyjne i długotrwałość 
procedur, za zasadne uważamy by wnioskodawcy wzywani 
byli tylko jednokrotnie o informacje pozwalające na ustalenie 
spełnienia kryteriów wnioskodawcy, w terminie o którym 
mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2 ustawy o obszarach morskich. 
 
W sytuacji gdy vacatio legis proponowanych zmian prawnych 
wynosi 1 dzień, niezbędne jest zapewnienie zainteresowanym 
podmiotom przynajmniej 21 dni na złożenie dokumentacji. 
 

względem wymogów określonych w Ustawie o obszarach 

morskich i administracji morskiej RP.  

Nie jest jasne, czy do przedstawienia informacji i dokumentów 

pozwalających na ustalenie spełnienia kryteriów wnioskodawcy 

wezwani zostaną raz, w terminie o którym mowa w art. 27d ust. 

2 pkt 2 ustawy o obszarach morskich, czy dwukrotnie – także 

po wejściu w życie zmiany rozporządzenia, w nieokreślonym 

terminie.  

Zwracamy uwagę, że proces opracowania i przygotowania do 

złożenia obszernej dokumentacji na potrzeby każdego 

postępowania rozstrzygającego poprzedzony jest  

wielomiesięcznymi przygotowaniami zainteresowanych 

wnioskodawców, bazującymi na taktyce biznesowej 

dostosowanej do precyzowanych konsultowanym 

rozporządzeniem kryteriów i metod ich oceny.  

Z tego względu postulujemy jednokrotne wezwanie do 

przedstawienia w.w. dokumentów i informacji przez 

wnioskodawców, następujące już po określeniu docelowego 

stanu prawnego. Pozwoli to uniknąć nadmiarowych obciążeń 

formalno-prawnych nakładanych na wnioskodawców i 

administrację publiczną w bardzo krótkim terminie, a także 

ograniczy ryzyko kwestionowania wyników postępowań. 

Negatywne skutki niejasnego i kontrowersyjnego procesu 

wpływałyby nie tylko na ocenę ryzyka projektów (co obciąża 

koszt finansowania późniejszych inwestycji), ale przede 

wszystkim mogłyby doprowadzić do opóźnień w realizacji 

polskiego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
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