
 

 

 

 

 

  
  

Konfederacja Lewiatan 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa 

 
tel. +48 22 55 99 900 
lewiatan@lewiatan.org 
www.lewiatan.org. 

 
NIP 5262353400 
KRS 0000053779 
Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy 

 
  - 1 -  

 

 

Apel w sprawie zniesienia nieuzasadnionych barier rozwoju 

lądowych elektrowni wiatrowych 

Apelujemy o przyjęcie przez Sejm RP nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych wraz poprawkami zgłoszonymi przez Senat RP, szczególnie 

przywrócenia minimalnej dopuszczalnej odległości nowych turbin wiatrowych 

od budynków mieszkalnych (500m). Poprawki przywracają sprzyjające warunki rozwoju 

elektrowni wiatrowych – nie tylko znacząco zwiększają możliwy do odblokowania łączny 

potencjał mocy nowych siłowni wiatrowych, ale umożliwią też szybszą realizację 

pierwszych projektów inwestycyjnych. Przywracają też ustalenia dokonane ze stroną 

społeczną, samorządową i sektorem prywatnym, poparte Oceną Skutków Regulacji. 

Powrót do tych uzgodnień będzie miarą poszanowania demokratycznego procesu 

stanowienia prawa i stabilności regulacyjnej w Polsce. Będzie także głosowaniem 

za polską racją stanu, jaką jest wzmacnianie polskich przedsiębiorców w dobie kryzysu 

energetycznego. 

Za pilnym zniesieniem nieuzasadnionych barier rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, przy 

pełnym poszanowaniu kluczowej roli decyzyjnej samorządów lokalnych, konsultacji 

społecznych i ocen środowiskowych, wspólnym głosem opowiadają się organizacje 

zrzeszające małych, średnich i dużych przedsiębiorców, samorządy oraz ogromna większość 

społeczeństwa. Przemawiają też za tym wszystkie racjonalne argumenty. 

Rozwój nowoczesnej, lądowej energetyki wiatrowej, zaproponowany w uzgodnionym 

społecznie pierwotnym projekcie nowelizacji, przekazuje społecznościom lokalnym 

decyzyjność oraz przynosi wpływy podatkowe, obniża rzeczywiste koszty energii 

dla wszystkich odbiorców – samorządów, małych, średnich i dużych przedsiębiorców 

oraz gospodarstw domowych. Jest też niezbędnym elementem transformacji 

i bezpieczeństwa sektora energetycznego (dekarbonizacji, decentralizacji, integracji 

sektorów) oraz wypełnieniem zobowiązań międzynarodowych.  

Przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory gospodarki podkreślają, że zwiększenie 

udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym jest niezbędne do utrzymania ich 

konkurencyjności, na którą decydujący wpływ mają nie tylko stabilność i wysokość cen 

energii, ale też ślad węglowy prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej. Parametry 

te mają decydujący wpływ na warunki inwestycyjne w naszym kraju, co nabiera 

krytycznego znaczenia wobec postępującego ogólnoeuropejskiego procesu 

re-industrializacji, konkurencji o nowe inwestycje i miejsca pracy oraz ochronę już 

dokonanych inwestycji przed relokacją. 
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Poprawki wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy na etapie prac sejmowych, 

niepoparte oceną swoich skutków, radykalnie odbiegające od społecznych uzgodnień 

(m.in. minimalna odległość 500m od budynków mieszkalnych), w ocenie dostępnych analiz 

radykalnie zmniejszyłyby zarówno wolumen nowych mocy wiatrowych jak i szanse 

na szybkie odblokowanie tego potencjału. Poprawki zgłoszone przez Senat RP przywracają 

– po 7 latach przerwy – realną możliwość rozwoju nowych projektów lądowej energetyki 

wiatrowej – kluczowego, efektywnego sektora OZE, o znaczącym, niewykorzystanym 

potencjale, cieszącym się ogromnym poparciem społecznym.  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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