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Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej od poczqtku swego istnienia
tj. od 2008 r. stara siQ aktywnie uczestniczyd w procesie rozwoju energetyki opartej na 2r6dlach
odnawialnych. Popzez podejmowanie inicjatyw inwestyqTjnych dotyczqcych budowy instalacji OZE w
naszych gminach, a tak2e promowanie idei twonenia energetyki prosumenckiej realizujemy nasze
cele statutowe. Jest dla nas oczywiste,2e aby mo2na bylo rozwijai tq gatqi gospodarki nieodzowne
spos6b obiektywny pzepisy prawa okre5lajqce uwarunkowania
sE jasne, skonstruowane
techniczne, pzestzenne, ekonomiczne i spoleczne. W miarq naszych mo2liwo6ci zawsze staramy siq
aktywnie uczestnlczyi w procesie legislacyjnym. W historii naszej dzialalno6ci dwukrotnie wsp6lnie z
6wczesnym Ministerstwem Gospodarki, przy udziale innych podmiot6w zainteresowanych rozwojem
OZE w Polsce zorganizowali6my w Warszawie konferencje adresowane do wszystkich, kt6rym rozw6j
energetyki wykozystujqcej 2r6dla odnawialne leiy na sercu. Pierwsza konferencja ,,Energia
odnawialna szansq dla gmin" odbyla siq w dniu 20 lutego 2013 r., druga konferencja ,,Odnawialne
2r6dla energii szansq dla Polski" miala miejsce 27 listopada 2013 r. Obie konferencje zgromadzily
bardzo licznq zeszq uczestnik6w i mialy na celu nie tylko promocjg OZE w5r6d 6rodowisk samozqd6w
gminnych,
pftedstawicieli biznesu, ale r6wnie2 pzekazanie Ministerstwu Gospodarki
pzygotowujEcemu ustawe o odnawialnych Zr6dlach energii postulat6w Srodowiska zaanga2owanego
w powstawanie nowych inwestycji wykozystujQrych OZE. Po wielu latach oczekiwah w lutym 2015 r.
uchwalona zostala ustawa o odnawialnych 2r6dlach energii.. Dla naszego stowaayszenia poza
licznymi zapisami regulujqcymi proces rozwijania energetyki opartej na 2r6dlach odnawialnych
niezwykle istotna byla Ew. poprawka prosumencka dajqca wytw6rcom energii w mikroinstalacjach
OZE mo2liwo6i osiQgniQcia wiqkszych kortylci z tego tytulu. Od poczqtku naszej dzialalno5ci
uwa2am,y,2e energetyka obywatelska to szansa na rozw6j obszar6w wiejskich oraz dywersyfikacja
dochod6w w rolnictwie, szeroko rozumiana poprawa stanu 5rodowiska naturalnego (zwlaszcza jako5ti
powietza) oraz wzmocnienie bezpieczeristwa energetycznego popnez vtykorzystywanie lokalnie
dostqpnych zasob6w i poprawa jako5ci dostarczanej energii. Wkrotce okazalo siq jednak, 2e dopiero
co uchwalony akt prawny wymaga poprawek i uzupelnieri po czqSci wynikajqcych niedopracowanych
zapis6w ustawy, ale tak2e ze zmiany polityki energetycznej paristwa. Wielbirotnie podkre5lamy,'2e
wprowadzanie zmian w pzepisach dotyczqrych funkcjonowania odnawialnych lr5del energii w
kr6tkich odstQpach czasowych, bez gruntownej analizy uwzglgdniajEcej szereg ispekt6w zwiqzaiych z
rozwojem ozE nie przyzlnia siq do wypracowania w miarQ trualych, obiektywnych i efektrTwnych
zasad dotyczQcych OZE. Liczne zmiany, czqstokroi wprowadzane bez nale2ytej konsultacji, w.formie
poprawek w koricowym etapie prac parlamentarnych powodujq tylko chaos,'nie pzyczyniaiEcy
siQ do
wzrostu autorytetu wladzy ustawodawczej.
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Jak wynika z naszych do5wiadczeri jednq z gl6wnych pzeszk6d rozwoju OZE jest
ustawa z maja 2016 r. o inwestyqach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jednym z gl6wnych cel6w
tej ustawy bylo wprowadzenia Ernr. zasady lOH, kt6ra nie pozwala na lokalizacjQ wiatrak6w w
odleglo6ci mniejszej niz lo-krotna wysoko6t turbiny wraz z uniesionymi lopatami. Zasada ta nie tylko
praktycznie zastopowaia budowq nowych elektrowni wiatrowych, ale tak2e utrudnila procesy
planowania peestzennego w zakresie budownictwa mieszkalnego w gminach, w kt6rych wczeSniej
zlokalizowano farmy wiatrowe. Wskutek tego posiadacze dzialek w pobli2u ju2 istniejQcych farm nie
mogq swobodnie dysponowai wlasnym majatkiem. Ustawa ta spowodowala chaos prawny i parali2
decyzyjny w wielu gminach. Wladze samozqd6w gminnych powstrzymuje prace planistyczne,
oczekujqc na zmianq pzepis6w na szczeblu centralnym. Ponadto zasada minimalnej odlegio6ci
popzez nieomal calkowite zablokowanie inwestycji w farmy wiatrowe spowodowala powa2nie
zmniejszenie potencjalnych dochod6w gmin z podatku od nieruchomo6ci' Dlatego z du2ym
zainteresowaniem prryjqli5my wystEpienie Pani Minister podczas konferencji prasowej w dniu 4
grudnia br. w Katowicach zawierajqce zapowied2 prac nad zmianami w ustawie o inwestycjach w
zakresie elektrowni wlatrowych.

W imieniu Zazqdu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zwracam siQ do Pani
Minister z postulatem zniesienia w ramach nowelizacji Vw ustawy wszystkich restrykryjnych zapisow
powodujqcych powa2ne problemy, kt6rych przyklady podajemy powyzej. Uwa2amy, 2e opracowanie
zmian ustawy o tak znaczacych skutkach zar6wno spolecznych jak i ekonomicznych powinno zostai
popzedzone zetelnq, obiektywnE dyskusjq opartE na pzeprowadzonych badaniach, opiniach
zar6wno prawnych jak i ekonomicznych oraz technicznych. Dotychczas w miarq naszych mo2liwo6ci
uczestniczyli6my w licznych konsultacjach, debatach i opiniowaniu rozwiqzari prawnych w sfeze
Odnawialnych 2r6del Energii. Dlatego tez, jako samoaqdowcy skupieni w Stowarzyszeniu Gmin
Pr4jaznych Energii Odnawialnej dzialajqrym od ponad jedenastu lat na rzecz rozwoju OZE w Polsce
upzejmie prosimy PaniE Minister o uwzglgdnienie glosu Stowarzyszenia Gmin Prryjaznych Energii
Odnawialnej w pracach nad nowelizacjq ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
deklarujemy swojq gotowo66 do uczestnictwa w konsultacjach i opiniowaniu proponowanych zmian.
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