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w nawiązaniu do projektu poselskiego dotyczącego ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych, przedstawionego przez Posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 19 lutego 2OL6 r.,

zwracamy się do Panów Ministrów z prośbą o podjęcie działań, które pozwolą ochronić sektor
energetyki wiatrowej przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą nowa ustawa (,,Projekt").

W imieniu naszych lzb zrzeszających m.in. inwestorów zagranicznych, którzy na przestrzeni ostatniej
dekady zaangażowali znaczne środki finansowe w powstanie i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce,
pragniemy wyraziĆ głębokie zaniepokojenie o przyszłość tego sektora w kontekścle projektowanej
ustawy, w szczegÓlnoŚci w zakresie proponowanych zapisów odnoszących się do już istniejących
farm wiatrowych. Wejście w życie Projektu w jego obecnym kształcie będzie mieć negatywny wpływ
na polską gospodarkę araz kondycję finansową społeczności loka!nych, które są głównymi
beneficjentami prowadzonych inwestycji wiatrowych. Ponadto przyjęcie Projektu może doprowadzić
do upadku znacznej części firm z sektora energii odnawialnych w Polsce oraz do utraty,
uzasadnionego przez obecne ramy regulacyjne, zaufania do polskiego rynku w oczach wielu
krajowych i międzynarodowych inwestorów. Jest zatem ważne, aby wszeIkie zmiany w mechanizmie
realizacji iwsparcia projektów wiatrowych (czy istniejących czy w budowie) nie dyskryminowały tego
sektora polskiej gospodarki oral nie osłabiały zdolności Polski do osiągnięcia wskaźników
dotyczących udziału energii odnawialnej na 2O2O i2030 rok.



Nie ulega wątpliwości fakt, ze wprowadzenie sztywnej regulacji zakazującej lokowania elektrowni

wiatrowych bliżej niż w odległości wskazanej w art. 4 Projektu stanowi, de facto, zakaz rozwoju

budowy nowoczesnych elektrowni wiatrowych w Polsce. Znalezienie bowiem terenu spełniającego

wspomniane wymogi dla nowoczesnych i najbardziej efektywnych elektrowni wiatrowych będzie

faktycznie niemożliwe, na co zwracają również uwagę liczne Urzędy Marszałkowskie w swoich

opiniach do Projektu. Zdaniem naszych przedsiębiorców obecne akty prawne planowania

przestrzennego i ochrony środowiska zabezpieczają interesy lokalnej społeczności w obszernym

zakresie. Jednak jeśli Polski Rząd uważa, że wprowadzenie regulacji wskazujących sugerowane
(indykatywne) minimalne odległości jest niezbędne, to zwracamy się z proŚbą o to, aby te odległoŚci

były ustalone w sposób racjonalny, z nalezytym wyważeniem interesów mieszkańców

i potencjalnych inwestorów, oraz pozwalający społeczności lokalnej na podjęcie ostatecznych decyzji

w tym zakresie.

Uważamy, ze nakładanie na jeden wybrany rodzaj wytwórców energii dodatkowych, a do tego

bardzo kosztownych obowiązków jak dwuletnia opłata certyfikacyjna przez Urząd Dozoru

Technicznego w wysokości do IYo wartości inwestycji wybudowania elektrowni wiatrowej, nie jest

w żaden sposób uzasadnione specyfiką działalności elektrowni wiatrowych. Obowiązek uzyskania

,,decyzji zezwalającej na eksploatację elektrowni wiatrowe j", o którym mowa w art 9 -15 Projektu,

zasadniczo jest znanym instrumentem prawnym jak np. w przypadku kotłów ciśnieniowych, ale

w przypadku rozwiązań przedstawionych w Projekcie opłata certyfikacyjna wynosi 1O0-krotność np.

certyfikacji dużego kotła parowego, ma więc charakter dyskryminacyjny i nie powinien byĆ

wprowadzony do polskiego systemu prawnego.

Zmiana definicji ,,budowli", niespotykana w innych systemach prawnych, oznacza uwzględnienie

całej elektrowni wiatrowej łącznie z generatorem jako budowli. Wprowadzenie proponowanej

zmiany definicji zgodnie z zapisami Projektu, skutkować może nałożeniem na elektrownie wiatrowe

znacznie większego niż obecnie podatku od nieruchomości. Szacujemy, że w przypadku

wprowadzenia wspomnianej zmiany płacony przez elektrownie wiatrowe podatek od nieruchomoŚci

może wzrosnąć czterokrotnie.

Rozwój niskoemisyjnych źrodeł energii zakłada Plan przedstawiony przez Pana Premiera Mateusza

Morawieckiego, w którym wskazano rozbudowę takich źrodel jako sposób na zapewnienie Polsce

taniej energii. Jako bilateralne lzby Przemysłowo-Handlowe w pełni popieramy to podejŚcie.

Wierzymy, że dzięki stabilnemu otoczeniu regulacyjnemu oraz konstruktywnemu mechanizmowi

wsparcia Polska ma szansę na poprawę swojej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego oraz

na tworzenie licznych lokalnych, ,,zielonych" miejsc pracy, dzięki dalszemu zrównowazonemu

rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Stawiamy do dyspozycji ekspertów z firm zrzeszonych w naszych lzbach, którzy są gotowi

na przedyskutowanie propozycji alternatywnych rozwiązań, a także prosimy o przeprowadzenie

szerokich konsultacji i pogłębionych analiz zgłoszonego Projektu.

Zwyrazami szacunku,

Stefan Bekir Assanow

Prezes Rady

Polsko - Hiszpańskiej lzby Gospodarczej

Bekir Assanowicz



W imieniu:

Amerykańskiej lzby Handlowej

Belgijskiej lzby Gospoda rczej

Brytyjsko-Polskiej lzby Ha nd Iowej

Czeskiej Agencji Wspierania Handlu l CzechTrade

Fra ncusko-PoIskiej lzby Gospoda rczej

Niderla ndzko-Polskiej !zby Gospoda rczej

Po!sko-H iszpa ńskiej !zby Gospoda rczej

Po lsko-Ka nadyjskiej lzby Gospoda rczej

Po Isko- N iem ieckiej lzby P rze mysłowo- Ha nd lowej

Po lsko-Po rtuga lskiej lzby Gospoda rczej

Skandynawsko-Polskiej !zby Handlowej

Włoskiej lzby Ha nd lowo-Przemysłowej
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