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dzialajqc jako Przewodniczqcy Zarzqdu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
zwracam uwagQ na pilne potrzebe zmiany przepis6w ustawy 2 dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych.
UZASADNIENIE
Ustawa tzw. odlegto5ciowa uchwalona przez Sejm w 2016 r. stanowi powainq barierq rozwoju

Polsce i przez to w znaczacy spos6b uniemoiliwia wykonanie cel6w
zwiqzanych z OZE w naszym kraju. Przepisy te opr6cz zatrzymania inwestycji budowy elektrowni
planach zagospodarowan ia
wiatrowych, spowodowaty r6wniei ogromne zamieszanie
przestrzennego gmin. Przyjqto ja bez uwzglqdnienia konsekwencji ekonomicznych oraz spotecznych.
Ju2 na etapie prac nad tq ustawQ jako Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
zglaszaliSmy do niej wiele zastrzeiei. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej od
poczqtku swego istnienia tj. od 2008 r. stara siq aktywnie uczestniczyi w procesie rozwoju energetyki
opartej na lr6dtach odnawialnych. Nasze cele statutowe realizujemy poprzez podejmowanie
inicjatyw inwestycyjnych dotyczqcych budowy instalacji OZE, w naszych gminach, a takie
promowanie idei tworzenia energetyki prosumenckiej. Jest dla nas oczywiste,2e aby moina byio
rozwijat tq gatQi gospodarki nieodzowne sE jasne iobiektywnie skonstruowane przepisy prawa,
okre6lajqce uwarunkowania techniczne, przestrzenne, ekonomiczne ispoleczne. W miarq naszych
moiliwo6ci zawsze staramy siq aktywnie uczestniczyd w procesie legislacyjnym.

energetyki wiatrowej
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Jak wynika z naszych do(wiadczeri jednq z gt6wnych przeszk6d rozwoju OZE jest ustawa z dnia 20
maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jednym z gt6wnych cel6w tej ustawy

bylo wprowadzenia tzw. zasady 10H, kt6ra nie pozwala na lokalizacjg wiatrak6w w odleglo6ci
mniejszej nii 10-krotna wysoko6i turbiny wraz z uniesionymi lopatami. Zasada ta,
najprawdopodobniej w spos6b nie do korica zamierzony, nie tylko praktycznie zastopowala budowq
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nowych elektrowni wiatrowych, ale takie utrudnila procesy planowania przestrzennego w zakresie
budownictwa mieszkalnego w gminach, w kt6rych wczesniej zlokalizowano farmy wiatrowe.
Wskutek powy2szego, plany i mo2liwoSci wta6cicieli nieruchomoici polo2onych w pobli2u jui

istniejecych farm, zostaty w istotny spos6b ograniczone, by nie powiedziei wrqcz zablokowane.
Ustawa ta spowodowata chaos prawny i paralii decyzyjny w wielu gminach. Wobec zapowiadanych
przez przedstawicieli Rzqdu RP ju2 od jesieni 2019 r. zmian w w/w ustawie, wladze samorzqd6w
gminnych nie chc4c naraiai bud2et6w gmin na niepotrzebne wydatki oraz dodatkowy nielad prawny
powstrzymujE prace planistyczne dotyczqce zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowan ia
Przestrzennego, oczekujqc na zmianq przepis6w na szczeblu centralnym. Niestety, pomimo
zapowiedzi ideklaracji plynqcych od przedstawicieli Rzqdu RP, jak r6wnie2 przygotowania w roku
ubieglym przez Ministerstwo Rozwoju projektu zmian w ustawie, projekt ten nie zostal jeszcze
skierowany do prac legislacyjnych. Powoduje to coraz trudniejszq sytuacjQ w wielu samorzqdach,
kt6re ze wzglqdu na zmiany ustawowe wprowadzone w 2016 r. ustawe o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych, maje powa2ne problemy z realizacjq wtadztwa planistycznego gmin.
MajEc na uwadze powyisze wskazujemy,
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z aprobatq przyjmujemy zaproponowany w ww.

projekcie ustawy kierunek, kt6ry iagodzi zasadq 10 H. lstotne jest tu tym przede wszystkim
rozwiqzanie polegajqce na przyznaniu radom gmin uprawnienia w zakresie mo2liwoici odstQpienia
od zasady 10 H, z zachowaniem przepis6w dotyczqcych ochrony irodowiska oraz po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji spotecznych. Wyraiamy nadziejQ, 2e kierunek ten bQdzie
kontynuowany, co wymaga jednakie skierowania przedmiotowego projektu do prac legislacyjnych.
Reasumujqc powyisze, w imieniu Za,zEdu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii
Odnawialnej zwracam siq do Pana Premiera Rzqdu RP z postulatem jak najszybszego podjecia
dzialafi zmierzajqcych do zlagodzenia skutk6w wprowadzonej zasady 10 H, przede wszystkim
poprzez spowodowanie wszczQcia procesu legislacyjnego w oparciu o istniejqcy jui projekt zmian
ustawy.
Ze swoiei stronv deklaruiemv pelna sotowo36 do uczestnictwa
w konsultaciach odnoszacvch sie do zmianv usta wv o inwestvciach w zakresie elektrowni
wiatrowych.
Legitymacja do zloienia petycji
Zgodnie z art.63 Konstytucji RP, prawo do skladania petycji, wniosk6w iskarg w interesie
publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgodq do organ6w wladzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji spolecznych w zwiqzku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu

administracji publicznej, przysluguje ka2demu. Rzeczone prawo petycji oparte zostato zatem przez
ustawodawcq na zasadzie powszechno5ci.
Prawo petycji w szczeg6lno(ci przysluguje r6wniei wszelkim podmiotom zbiorowym. Na
powyzsze wskazuje zar6wno literalne brzmienie przywolanego powyiej przepisu art.63 Konstytucji
RP, jak 16wniei podobny wniosek wynika z ,,o96lnej zosody przyjmowonej w nowszym orzecznictwie
TK, 2e konstytucyjne gworoncje wolnoici i prow tylko w6wczos nie odnoszq siq do podmiot6w
zbiorowych, kiedy byloby to sprzeczne z istotq tych wolnoici lub prow, czyli loktycznie bytoby
niewykonolne. Autorami petycji mogq byi zotem zrzeszenio (panie, zwiqzki zowodowe,
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zwiqzki procodowcow, stoworzyszenio) (...)" (W. Sokolewicz, K. Wojtyczek lw:) Konstytucio
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentorz. Tom ll, wyd. ll, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, art.
63). Wprost stanowi o tym natomiast ustawa z dnia L1 lipca 2014 t. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.
1195), ldalej: uopl,ktora w art. 2 ust. 1 wskazuje, ii ,,Petycjo moie byi ztoiona przez osobq fizycznq,
osobq prownq, jednostke orgonizocyjnq niebqdqcq osobq prownq lub grupq tych podmiot6w (...\".

Wobec pojawiajqcych siq w doktrynie prawniczej watpliwosci, co do mo2liwoSci zto2enia
petycji przez organ sprawujAcy wladzq publiczna, naleiy wskazai, ie stowarzyszenia gminne

tworzone
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na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990

r.

samorzqdzie gminnym do kt6rych odpowiednio stosuje sie przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszen iach, nie sq podmiotami sprawujqcymi wladzq publicznq, w
tym nie wykonujq zadari publicznych, w zwiqzku z czym posiadaj4 legitymacjq do skladania petycji.
Przepis art. 84 ust. 1, ustanawia wylqcznie dwa cele, dla kt6rych tworzone mogq byi stowarzyszenia
z udzialem gmin. Naleiq do nich wspieranie idei samorzQdu terytorialnego oraz obrona wsp6lnych
interes6w. W doktrynie prawa wskazuje siQ, i2 ,,Stoworzyszenia gmin nie mogq powstowo| w celu
wsp6lnego wykonywonia zodoti publicznych, gdy2 dlo wsp6lnej reolizocji tychie cel6w sluiq formy
wspjldziotonio gmin okreilone w ort. 64 i74 ustowy, czyli zwiqzki i porozumienio. Okre{lojqc swoie
cele, stoworzyszenie musi wiqc dzialoi w gronicoch wyznoczonych hipotezq ort. 84 ust. 7 ustowy."
(2. Plawecki [w:] G. Jyi, A. Szewc, Z. Plawecki, Ustowo o samorzqdzie gminnym. Komentorz, wyd- lV,
Warszawa 2OLZ, aft.84, por. r6wniei: Art. 84 SamGminU red. Hauser 2011, wyd. 1/Dominowska).
Rzeczone stowarzyszenia ,,nie sq one korporociq prawa publicznego, o wiqc nie mogq powstawoi w
celu wsp6lnego wykonywonia zodafi publicznych" (tak D. Dqbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2014,
s. 1g0) oraz ie ,,no stoworzyszenie nie mogq byt przeniesione kompetencie le2qce w sferze imperium
jednostki somorzqdowej, o zotem kompetencie o charokterze wladczym" (por. Z. Leoiski, Zarys
prawa ad m in istracyjnego, Warszawa 2006, s. 191).

Bior4c pod uwagq powy2sze rozwa2ania, uznai nale2y i2 stowarzyszenia, w tym
stowarzyszenia tworzone na podstawie art. 84 ustawy o samorzqdzie gminnym, posiadajq
legitymacjQ do wykonywania prawa petycji, zagwarantowa nego w art. 63 Konstytucji RP, stad
wystqpienie z niniejszym iqdaniem nastApilo w spos6b prawidlowy oraz wywoluje skutki prawne.
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Przewodniczecy zatzAdu
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych
Energii Odnawialnej
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