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Wprowadzenie 

 

Szanowni Państwo, 

Instalacja i obsługa siłowni wiatrowych stały się dziś kosztownym przedsięwzięciem; większość 

elektrowni wiatrowych znajduje się dziś pod zarządem dużych firm, zaś operatorzy i udziałowcy 

prywatni są w tej branży o wiele słabiej reprezentowani. Mimo to jednak sam fakt, że zdecydowali się 

Państwo zapoznać z treścią niniejszej publikacji oznacza, że są Państwo zainteresowani tą tematyką – 

a to właśnie dla Państwa i dla innych osób podobnie jak Państwo myślących przygotowany został 

niniejszy przewodnik. Mamy nadzieję, że okaże się on dla Państwa choć trochę pomocny, dając 

Państwu ogólne spojrzenie na proces, z którym będą musieli się Państwo zmierzyć, jeśli zdecydują się 

Państwo uruchomić swoją władną turbinę wiatrową, czy nawet całą farmę wiatrową – niezależnie od 

tego, czy zadania tego podejmą się Państwo samotnie, czy też we współpracy z innymi 

zainteresowanymi tym zagadnieniem osobami. 

W rozdziale pierwszym zawarliśmy zwięzły opis modeli podziału zysków, które w ostatnich latach z 

powodzeniem stosowane były na terenie Niemiec i Szwecji – jeśli będą mieć Państwo jakiekolwiek 

pytania dotyczące tego zagadnienia, nasz zespół ds. projektów dostarczy Państwu dodatkowych 

informacji. 

W drugiej części niniejszej broszury zawarliśmy zwięzły opis samego procesu składania wniosków i 

implementacji projektu dla każdego kraju, wliczając w to także podsumowanie związanych z takim 

przedsięwzięciem kosztów, jako że projekt taki wymagał będzie znacznych nakładów finansowych od 

samego początku jego realizacji, a zatem przed podjęciem działań należy starannie rozważyć wszelkie 

jego aspekty. 

Co do zasady, stoimy na stanowisku, że modele, które mogą Państwo brać pod uwagę odnośnie 

omawianego zagadnienia, są rozwiązaniem bardzo przekonywującym i stanowią znaczący wkład w 

proces wykorzystywania energii wiatrowej w sposób, który zarówno akceptowany jest przez ogół 

społeczeństwa, jak i dostarcza licznych korzyści zaangażowanym w działalność osobom prywatnym. 

Pragniemy zatem życzyć Państwu powodzenia na każdym kroku, jaki będą Państwo podejmowali w 

drodze do wyznaczonego celu. 

 

Modele podziału zysków z działalności turbin/farm wiatrowych – ogólne spojrzenie na możliwości 

w zakresie stosowanych zasad współpracy 

 

Obywatelskie farmy wiatrowe 

Jedną z możliwości wypracowywania zysków natury ekonomicznej z działalności farm wiatrowych 

dostępnych dla osób prywatnych jest występowanie w roli bezpośredniego udziałowca; opcja ta 

korzystna jest w szczególności dla okolicznych mieszkańców, którzy mogą spojrzeć na ulokowane „po 

sąsiedzku” siłownie wiatrowe w odmienny, bardziej przychylny sposób, jeśli dzięki ich działalności 
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będą oni w stanie uzyskać bezpośrednie korzyści. Zalety posiadania udziałów w lokalnych 

elektrowniach wiatrowych są oczywiste: 

 Nabywając udziały kapitałowe, większość obywateli – a także władze lokalne – będą w stanie 

w sposób nieskomplikowany i bezpośredni uczestniczyć w zyskach z działalności farm 

wiatrowych. 

 Ponosząc część ryzyka biznesowego, zaangażowane osoby stają się bardziej odpowiedzialne i 

zainteresowane starannym zaplanowaniem inwestycji, przez co zaczynają one szukać 

kompromisu pomiędzy ideą życia w otoczeniu wolnym od zakłóceń z jednej, a wydajnością 

energetyczną i oszczędnym gospodarowaniem z drugiej strony. 

 Część wypracowanych zysków powraca do danego regionu, przyczyniając się do umacniania 

lokalnej siły nabywczej oraz wartości dodanej danego obszaru. 

W przeciwieństwie do innych modeli, model oparty na nabywaniu udziałów posiada tą zaletę, że nie 

opiera się on na dobrowolnym świadczeniu usług przez inwestorów ani też nie wymaga zastosowania 

nietypowych formuł czy konstrukcji prawnych. Do jego zastosowania nie jest też konieczny konsensus 

czy dobra wola posiadaczy ziemskich. 

Podsumowując doświadczenia wynikające z działalności pierwszych obywatelskich elektrowni 

wiatrowych na terenie Niemiec można stwierdzić, że działalność obywateli jako udziałowców 

lokalnych farm wiatrowych stanowi korzystną z ekonomicznego punktu widzenia i wpływającą na 

wzrost akceptacji, choć wciąż zbyt rzadko stosowaną, metodę rekompensaty. Zachęcanie obywateli, 

aby zostali udziałowcami elektrowni wiatrowych, powinno stać się podstawowym składnikiem 

"najlepszych praktyk" w ramach fazy opracowywania projektu. Z tego powodu zaleca się, aby poddać 

analizie przyczyny obserwowanej jak do tej pory wstrzemięźliwości obywateli i firm w odniesieniu do 

tej opcji w kontekście przyszłych przedsięwzięć, oraz aby przedstawić rezultaty tego rodzaju analizy w 

formie rekomendacji. 

Mimo wszystko jednak każda grupa osób mająca zamiar rozpocząć proces budowy obywatelskiej 

farmy wiatrowej powinna wziąć pod uwagę fakt, że (przynajmniej na terenie Niemiec) ilość działań, 

jakie należy podjąć celem opracowania planu farmy wiatrowej i pozyskania niezbędnych zezwoleń 

znacząco zwiększyła się w ciągu ostatnich lat i że nie wolno tego faktu lekceważyć. W związku z 

powyższym koszty związane z przygotowaniami do realizacji tego rodzaju projektów są dość wysokie i 

należy je wziąć pod uwagę jako istotny składnik planowanego budżetu. 

 

Spółdzielcze farmy wiatrowe – model konsumencki 

Nabywanie udziałów w spółdzielczych elektrowniach wiatrowych stało się popularnym modelem na 

terenie Szwecji; w 2011 roku już ponad 26000 osób prywatnych dysponowało udziałami w 86 

spółdzielczych elektrowniach wiatrowych znajdujących się na terenie Szwecji. 

Jest to bardzo prosta forma sprawowania własności, jako że to spółdzielnia zajmuje się 

pozyskiwaniem niezbędnych zezwoleń, realizacją projektu budowlanego jak również obsługiwaniem 

bieżącej działalności farm wiatrowych. Członkowie spółdzielni odnoszą korzyści z wartości 

generowanej przez farmy wiatrowe poprzez związane z posiadanymi udziałami uprawnienie do 

nabywania energii elektrycznej po niższej cenie. Niektóre spółdzielnie posiadają na własność kilka 
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turbin wiatrowych, co zmniejsza poziom ryzyka dla członków spółdzielni, jako że w takiej sytuacji 

konsekwencje ewentualnej awarii turbiny wiatrowej stają się o wiele mniej odczuwalne. 

Koszt nabycia udziału w spółdzielczej elektrowni wiatrowej wynosi zazwyczaj od 6000 do 8000 SEK i 

wiąże się z uprawnieniem do nabycia 1000 kWh zielonej energii rocznie po bardzo atrakcyjnej cenie. 

Istnieje możliwość nabycia jednego bądź też kilku udziałów; model ten jest bardzo elastyczny i może 

być stosowany zarówno przez konsumentów korzystających z niewielkiej ilości energii jak i przez tych, 

których zapotrzebowanie w tym zakresie jest znacznie wyższe. Jako że spółdzielnia finansuje 

inwestycję poprzez sprzedaż udziałów (przynajmniej w większości), cena, jaką członkowie spółdzielni 

płacą za energię elektryczną musi pokryć jedynie koszty działania turbin wiatrowych oraz samej 

spółdzielni. Udziały mogą być sprzedawane, a jeśli spółdzielnia kierowana jest w sprawny sposób, 

wówczas wartość jej aktywów (tj. turbin wiatrowych) będzie rosnąć, dzięki czemu zwiększała się 

będzie także wartość udziałów. 

W chwili obecnej kwestią problematyczną jest sytuacja podatkowa członków omawianych 

spółdzielni. Organy podatkowe wyraziły opinię, że członkowie spółdzielni odnoszą korzyści 

podlegające opodatkowaniu, jako że są oni w stanie nabywać energię elektryczną poniżej cen 

rynkowych. Sprawa w dalszym ciągu pozostaje otwarta, aczkolwiek nawet jeśli członkowie spółdzielni 

zostaną obłożeni podatkiem, to będzie on na tyle znikomy, że i tak spółdzielnie będą nadal 

pozostawały rozwiązaniem atrakcyjnym dla potencjalnych udziałowców. 

Przyczynami, dla których warto jest przystąpić do spółdzielni, jest po pierwsze fakt, że jest to 

korzystna inwestycja (przynajmniej w porównaniu z lokatą bankową), po drugie – niskie ceny prądu 

bez względu na zawirowania na rynku energii elektrycznej, po trzecie zaś – ekologiczny charakter 

nabywanej energii. 

Spółdzielcze farmy wiatrowe – model produkcyjny 

W przeciwieństwie do opisanego wcześniej modelu konsumenckiego, w ramach tego modelu energia 

elektryczna sprzedawana jest na wolnym rynku, a zyski z działalności rozdzielane są pomiędzy 

udziałowców bądź to w formie dywidendy, bądź też odsetek. Model ten, podobnie jak model 

konsumencki, charakteryzuje się mało uciążliwą formą wykonywania praw właścicielskich, jako że to 

spółdzielnia zajmuje się pozyskiwaniem niezbędnych zezwoleń, realizacją projektu budowlanego i 

obsługiwaniem bieżącej działalności elektrowni wiatrowej. Nabywając udział w spółdzielni działającej 

według omawianego modelu, kupujący staje się jednocześnie współwłaścicielem jednej bądź kilku 

turbin wiatrowych. Gwoli przykładu, członkowie spółdzielni „Blekinge Vindkraft ef” w przeciągu 

pierwszych 5 lat działalności otrzymywali co roku przeciętnie 7% zysku z zainwestowanych przez 

siebie kwot. Zyski te z czasem będą wzrastać z uwagi na fakt, że zaciągnięte kredyty ulegają 

amortyzacji, a cena energii elektrycznej stale wzrasta. Często przedsiębiorstwa działające według 

omawianego modelu przeznaczają część wypracowanego zysku na budowę kolejnych turbin 

wiatrowych, dzięki czemu rośnie wartość udziałów w przedsięwzięciu. Wadą omawianej formy 

sprawowania własności jest fakt, że wycena i sprzedaż udziałów mogą nastręczać trudności. 

Nabywcy udziałów w tego rodzaju spółdzielniach oczekują zazwyczaj, że będzie to korzystna 

inwestycja o charakterze długoterminowym. Jeśli można oczekiwać, że ceny energii elektrycznej będą 

wzrastać, to udział w tego rodzaju spółdzielni może pozwolić na wypracowanie solidnych zysków z 

inwestycji przy niewielkim stopniu związanego z tym ryzyka. 
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Zakładanie własnej spółdzielni energii wiatrowej 

Osoby pragnące założyć swoją własną spółdzielnię energii wiatrowej mają do wyboru szereg opcji. 

Każda z nich wymagać będzie pewnego nakładu pracy, a zatem dobrym pomysłem jest tutaj podjęcie 

działań w porozumieniu z grupą zainteresowanych tym zagadnieniem znajomych, tworząc zespół, w 

ramach którego możliwe będzie dzielenie się związanymi z przedsięwzięciem obowiązkami. 

Najprostszą metodą jest nabycie współwłasności istniejącej turbiny wiatrowej. Spółki zajmujące się 

energią wiatrową często sprzedają turbiny wiatrowe na zasadzie zbywania udziałów, np. w postaci 50 

równych udziałów. Jako że część inwestycji finansowana jest za pomocą kredytu, to jeśli tylko uda się 

zebrać grupę 10-15 osób, które będą chciały zainwestować w projekt i zostać członkami spółdzielni, 

to kwota, jaką każda osoba musi wyłożyć, pozostanie kwotą rozsądną. Bieżącą obsługą turbiny 

zajmuje się zazwyczaj jedna, wyspecjalizowana firma, a zyski dzielone są pomiędzy współwłaścicieli. 

Dobrym przykładem spółdzielni tego rodzaju jest spółdzielnia Qvinnovindar 

(http:///qvinnovindar.se/). W 2007 roku grupa dziesięciu kobiet założyła spółdzielnię i nabyła 

współwłasność turbiny wiatrowej. Członkostwo w spółdzielni dostępne jest wyłącznie dla kobiet. 

Pierwsza inwestycja okazała się sukcesem, zachęcając kolejne kobiety do przyłączenia się do 

przedsięwzięcia. Zamiast powiększać pierwszą spółdzielnię zdecydowano się na założenie nowej, 

dzięki czemu mogło przyłączyć się do nich więcej osób. Oprócz ściśle określonych celów o charakterze 

gospodarczym, założycielkom spółdzielni przyświeca pragnienie wspierania rozwoju lokalnego, a 

także umożliwienie kobietom rozpoczęcie działalności w branży zdominowanej do tej pory przez 

mężczyzn. 

Najbardziej wymagający wariant zakłada stworzenie własnego projektu od podstaw i wybudowanie 

własnej siłowni wiatrowej. Podejście takie wymaga posiadania różnego rodzaju umiejętności a także 

znacznego nakładu pracy, niemniej jednak istnieją przykłady projektów, w ramach których niewielkie 

grupy osób z różnych środowisk i dysponujących doświadczeniem z różnych branż zdołały 

samodzielnie wybudować swoje „własne” siłownie wiatrowe. Dobrym przykładem jest tutaj spółka 

Hjovind AB, w ramach której grupa 5 osób zdołała postawić jedną turbinę wiatrową typu Enercon E-

82 o mowy 2 MW (http://www/hjovind.se/k2). Aby sfinansować tą inwestycję, zaoferowali oni 

okolicznym mieszkańcom możliwość nabywania udziałów w przedsięwzięciu, dzięki czemu zdołali 

pozyskań niezbędne środki finansowe. Zmuszeni byli pokonać rozliczne trudności, niemniej jednak 

działając jako zespół zdołali oni sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie na nich czekały. Kiedy pierwsza 

turbina została zainstalowana, zbudowali oni kolejną w tej samej lokalizacji. Tym razem wszystko 

poszło o wiele łatwiej, np. dlatego, że gotowe było już przyłącze sieciowe. Bardzo przydatne okazały 

się także doświadczenia z budowy pierwszej turbiny. 

Poniżej zamieściliśmy krótką listę na wypadek, gdyby byli Państwo zainteresowani rozpoczęciem prac 

nad swoim własnym projektem: 

 Należy pamiętać, że jest to projekt, którego realizacja może potrwać wiele lat. Jeśli takie 

rozwiązanie jest dla Państwa nie do zaakceptowania, należy zastanowić się nad nabyciem 

turbiny wiatrowej od developera farm wiatrowych. 

http://www/hjovind.se/k2
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 Należy stworzyć zespół dysponujący odpowiednim zestawem umiejętności, np. w dziedzinie 

pozyskiwania zezwoleń, budownictwa, instalacji elektrycznych, finansów, zamówień 

publicznych. 

 Warto poszerzyć swoją wiedzę na temat energii wiatrowej oraz budowy farm wiatrowych, 

np. dzięki jednemu z programów nauki na odległość oferowanych przez Uniwersytet Gotland, 

a także zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie www.vindlov.se. 

 Należy znaleźć lokalizację charakteryzującą się dobrymi warunkami jeśli idzie o wiatr, w 

której istnieje możliwość kupna bądź dzierżawy odpowiednich gruntów. 

 Należy sprawdzić możliwości i koszty przyłącza elektrycznego (w przypadku wspomnianej 

wcześniej firmy Hjovind AB to właśnie to okazało się największym wyzwaniem). 

 Podczas trwania przedsięwzięcia od samego początku należy regularnie informować lokalną 

społeczność na temat prowadzonych działań. 

 Należy zaoferować okolicznym mieszkańcom możliwość nabywania udziałów w projekcie, 

jako że wpływa to na zmniejszenie oporu społecznego, a budowana turbina staje się 

wkładem w rozwój lokalnej społeczności. 

 Należy podjąć rozmowy z organami odpowiedzialnymi za udzielanie odpowiednich zezwoleń 

celem uzgodnienia, jakie dokumenty i jakiego rodzaju analizy będą niezbędne w danej 

sytuacji. Jeśli uda się  już za pierwszym razem złożyć należycie wypełniony i odpowiednio 

szczegółowy wniosek wraz z załącznikami, można zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy. 

 Życzymy powodzenia – nie należy nigdy się poddawać, wszelkie trudności powinno się 

postrzegać jako wyzwania, zazwyczaj istnieją sposoby, aby pokonać bądź obejść wszelkie 

pojawiające się przeszkody – wystarczy wykazać się odpowiednią kreatywnością. 

 

  

http://www.vindlov.se/
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Implementacja projektu farmy wiatrowej na terenie Niemiec 

1. Uwagi wstępne 

W większości regionów Niemiec działalność polegająca na budowie i obsłudze farm wiatrowych staje 

się w coraz większym stopniu zdominowana przez firmy zajmujące się tego rodzaju przedsięwzięciami 

w sposób zawodowy. Mimo to jednak może wciąż być miejsce na rynku dla projektów realizowanych 

w niewielkiej skali oraz dla siłowni wiatrowych obsługiwanych przez osoby prywatne – przykładem 

może być sytuacja, w której dana osoba jest szczęśliwym właścicielem gruntu położonego na terenie 

przeznaczonym pod budowę farm wiatrowych i pragnie rozpocząć swój własny projekt budowy 

siłowni wiatrowej. Niezależnie od sytuacji, pierwszy krok powinien polegać na zapoznaniu się z 

lokalnymi oraz regionalnymi planami w celu uzyskania informacji na temat konkretnych 

uwarunkowań. Na terenie Niemiec powszechnie występują tereny specjalnie przeznaczone pod 

budowę farm wiatrowych, przez co przedsięwzięcia w tej branży poddane są kontroli planistycznej – 

czy to na poziomie regionalnym, czy też lokalnym. Poza tego rodzaju obszarami szanse na uzyskanie 

licencji na budowę elektrowni wiatrowej są znikome. Istnieje jednak jeden zasadniczy wyjątek od tej 

reguły – mianowicie, rolnicy mają generalnie prawo do stosowania turbin wiatrowych celem 

produkcji energii elektrycznej na swój własny użytek. 

2. Wykaz istotnych przepisów ustawowych 

Ustawa o Źródłach Energii Odnawialnej (Erneuerbare‐Energien‐Gesetz – EEG): Określa cele w zakresie 

wykorzystywania energii odnawialnej w skali ogólnokrajowej; zawiera też przepisy dotyczące 

podłączania się do sieci elektrycznej oraz taryf gwarantowanych. 

Ustawa o Planowaniu Regionalnym (Raumordnungsgesetz – ROG): Zawiera przepisy dotyczące 

planowania przestrzennego na poziomie krajów związkowych (landów) oraz na poziomie 

regionalnym. 

Federalny Kodeks Budowlany (Baugesetzbuch – BauGB): Zawiera przepisy dotyczące planowania i 

prac budowlanych na poziomie lokalnym, a także ogólne zasady dopuszczalności wznoszenia siłowni 

wiatrowych na otwartej przestrzeni w obszarach wiejskich. 

Federalna Ustawa o Kontroli Zanieczyszczeń (Bundes‐Immissionsschutzgesetz – BImschG): Zawiera 

przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na wznoszenie turbin wiatrowych o wysokości 

przekraczającej 50 metrów. 

Federalna Ustawa o Ochronie Przyrody (Bundes‐Naturschutzgesetz – BNatSchG): Zawiera przepisy 

dotyczące planowania krajobrazu, wyznaczania obszarów chronionych oraz ochrony zagrożonych 

gatunków i siedlisk dzikiej przyrody. 

Ustawa o Ocenie Oddziaływania na Środowisko (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 

UVPG): Zawiera zasady dotyczące oceny oddziaływania planów oraz projektów na środowisko 

naturalne. 

3. Ogólne informacje na temat procesu realizacji przedsięwzięcia (projektu) 

1. Sprawdź przepisy dot. planowania przestrzennego 
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W celu znalezienia odpowiedniej lokalizacji na potrzeby realizacji projektu (bądź też w celu 

sprawdzenia, czy na posiadanej nieruchomości istnieje możliwość wybudowania elektrowni 

wiatrowej) należy w pierwszej kolejności skonsultować się z władzami lokalnymi oraz regionalnym 

urzędem ds. planowania przestrzennego. Regionalne organy ds. planowania przestrzennego często 

wyznaczają obszary dozwolone bądź obszary priorytetowe na potrzeby budowy farm wiatrowych w 

oparciu o konkretne kryteria związane z lokalizacją. Struktura organizacyjna regionalnych organów 

właściwych w sprawach planowania przestrzennego oraz ich rola i znaczenie dla deweloperów farm 

zależy od tego, w którym z 16 landów się znajdujemy. Na poziomie lokalnym, władze odpowiedzialne 

za planowanie przestrzenne mogą wyznaczać specjalne strefy budowlane dla farm wiatrowych. Plany 

o zasięgu lokalnym przygotowywane są przez władze lokalne. Muszą one być odpowiednio 

dostosowane do planów o zasięgu regionalnym. Regulacje dotyczące planowania przestrzennego dla 

farm wiatrowych mają zazwyczaj na celu skupianie wszystkich siłowni wiatrowych w konkretnych, 

wyznaczonych do tego obszarach. Oznacza to, że poza tymi obszarami otrzymanie zezwolenia na 

wzniesienie siłowni wiatrowej będzie niemożliwe. Wyjątek stanowią jedynie „uprzywilejowane” 

instalacje dla rolników. Jeśli zatem są Państwo rolnikami zużywającymi wystarczająco dużą ilość 

energii elektrycznej, wówczas prawo zezwala na instalację turbiny wiatrowej przeznaczonej na 

własny użytek. Siłownia wiatrowa musi być wykorzystywana w przeważającej mierze na potrzeby 

generowania energii elektrycznej dla gospodarstwa rolnego i stanowić może ona jedynie niewielką 

jego część, ściśle podporządkowaną jego działalności. W przypadku braku jakichkolwiek regulacji w 

zakresie planowania przestrzennego,  zasadniczo budowa siłowni wiatrowych na otwartym terenie w 

obszarach wiejskich jest dozwolona. Co jednak, jeśli okaże się że w danym przypadku realizacja 

projektu napotyka na trudności ze strony odpowiednich regulacji w zakresie planowania 

przestrzennego, a mimo to właściciel danej nieruchomości jest przekonany, że byłaby ona idealnym 

miejscem na wybudowanie farmy wiatrowej? W takich sytuacjach oczywiście istnieje możliwość 

wnioskowania do właściwego w kwestiach planowania przestrzennego organu o wprowadzenie 

zmian w danym planie zagospodarowania przestrzennego. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że 

proces ten może potrwać wiele lat. W niektórych landach funkcjonują rekomendacje lokalizacyjne dla 

siłowni wiatrowych – dotyczą one na przykład minimalnej odległości od budynków mieszkalnych.  

Zapoznanie się z tego rodzaju rekomendacjami może być pomocne w dokonaniu oceny, czy dana 

propozycja ma jakąkolwiek szansę na akceptację. 

2. Negocjacje z właścicielami gruntów 

 

Kiedy już wiadomo będzie, czy budowa elektrowni wiatrowej jest w danym miejscu dopuszczalna, 

konieczne jest porozumienie się w tej sprawie z właścicielami gruntów. Jeśli pragną Państwo 

wybudować turbinę wiatrową na swoim własnym gruncie, wówczas należy od razu przejść do kroku 

nr. 3. W przeciwnym razie zazwyczaj konieczne jest zawarcie umów przedwstępnych z właścicielami 

gruntów, na których ma zostać zrealizowany dany projekt (budowa fundamentów pod wieżę 

wiatrową, służebności przejazdu itd.). Kupno gruntu celem wybudowania na nim farmy wiatrowej 

jest rozwiązaniem mniej powszechnym. Należy mieć na uwadze fakt, że o uzyskanie terenu pod 

budowę farm wiatrowych toczy się zaciekła rywalizacja. Właściciele gruntów będą żądać sowitego 

wynagrodzenia, ponadto zaś należy pamiętać, że takie same zamiary mogą mieć także inne firmy, 

które mogą być w stanie zapłacić jeszcze więcej. Spekulacja nieruchomościami jest powszechną 

praktyką. Oznacza to, że deweloperzy farm wiatrowych zawierają często umowy opcyjnie z 

właścicielami gruntów położonych także poza terenami przeznaczonymi pod budowę farm 
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wiatrowych, jeśli tylko widzą choć cień nadziei, że dane grunty mogą w przyszłości znaleźć się w 

obszarze, na którym możliwe będzie wznoszenie farm wiatrowych. Podejmując starania o uzyskanie 

dostępu do odpowiedniej nieruchomości należy przyjąć, co do zasady, że na każde dziesięć podjętych 

prób sukcesem zakończy się tylko jedna. 

3. Badania wstępne 

 

Dopiero w momencie, gdy uda się zdobyć w miarę pewne informacje na temat ograniczeń w zakresie 

przepisów planowania przestrzennego oraz dostępności terenu pod inwestycję, można rozpocząć 

poważne planowanie przedsięwzięcia oraz prowadzenie bardziej dogłębnych badań. Rzeczą bez 

wątpienia bardzo przydatną będzie tutaj wiarygodna ocena średniej prędkości wiatru na wybranym 

pod inwestycję terenie. Dane te potrzebne są do wyliczenia wydajności energetycznej, jak również do 

dokonania wyboru rodzaju turbiny, który najlepiej sprawdzi się w wybranej lokalizacji. Wielu 

producentów turbin wiatrowych oferuje modele zaprojektowane specjalnie dla obszarów, w których 

siła wiatru pozostaje umiarkowana. Ponadto obowiązujące na terenie Niemiec przepisy prawa 

dotyczące taryf gwarantowanych stanowią, że w przypadku wystąpienia określonych, niekorzystnych 

uwarunkowań dotyczących środowiska naturalnego można otrzymywać określoną formę 

rekompensaty z tego tytułu (co oznacza, że w przypadku gdy wydajność energetyczna dla danej 

lokalizacji osiąga wartości niższe od przeciętnych, właściciele farm wiatrowych mogą otrzymać do 

dyspozycji większe kwoty). Z przyczyn powyższych uwarunkowania dotyczące wiatru panujące na 

terenie północnych Niemiec w żadnym razie nie będą krytycznym aspektem w trakcie podejmowania 

decyzji co do opłacalności ekonomicznej danego projektu – pod warunkiem, że na potrzeby 

przedsięwzięcia wybrany zostanie odpowiedni model turbiny wiatrowej. Dobrym posunięciem jest 

także odbycie konsultacji z organami właściwymi w sprawach ochrony środowiska już na samym 

początku przygotowań do realizacji projektu. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie niezbędnych 

danych dotyczących wybranego terenu. Pierwszą, najbardziej podstawową ocenę można 

przeprowadzić na podstawie oficjalnych planów i programów dotyczących ukształtowania terenu. 

Niemniej jednak w większości przypadków właściwe organy wymagają przeprowadzenia 

dodatkowych wizji lokalnych dotyczących występującej na danym terenie populacji ptaków i 

nietoperzy. Tego rodzaju wizje lokalne mogą być bardzo czasochłonne i można przeprowadzić je tylko 

raz do roku, w okresie godowym, okresie wychowywania młodych oraz okresie migracji zwierząt. 

Ponadto należy liczyć się ze zobowiązaniem zrekompensowania negatywnego wpływu, jaki turbiny 

wiatrowe wywierały będą na środowisko naturalne. Organy właściwe w sprawach ochrony 

środowiska przekazują inwestorom informacje na temat sposobu wyliczenia omawianego wpływu na 

środowisko naturalne oraz na temat tego, w jaki sposób należy implementować środki mające na 

celu zrekompensowanie negatywnych aspektów działalności. Implementacja wspomnianych środków 

może polegać, przykładowo, na obowiązku zasadzenia drzew lub krzewów celem poprawy wizualnej 

jakości okolicznego krajobrazu. 

4. Sporządzenie planu farmy wiatrowej 

 

Posiadając wystarczające informacje na temat wybranego obszaru można rozpocząć 

przygotowywanie planu farmy wiatrowej. Plan taki powinien zawierać określenie typu, liczby oraz 

dokładnej lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych; ponadto należy sprawdzić, gdzie możliwe 

będzie umieszczenie szlaków dojazdowych do sieci drogowej oraz przyłączy do sieci 
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elektroenergetycznej. Omawianego etapu prac przygotowawczych dotyczących projektu nie można 

oczywiście całkowicie oddzielić od kolejnych etapów związanych z zawieraniem umów oraz 

przygotowywaniem dokumentacji; przed złożeniem ostatecznej wersji stosownego wniosku może być 

konieczne dokonanie szeregu zmian w przygotowanym planie inwestycji. 

5. Zawieranie umów 

 

Cena dużej, nowoczesnej turbiny wiatrowej kształtuje się w przedziale od 0,75 do 1 miliona Euro za 

każdy megawat mocy znamionowej. Taka kwota może niekiedy okazać się zbyt wysoka dla 

pojedynczych inwestorów. Komercyjne projekty budowy farm wiatrowych są często realizowane 

poprzez założenie spółki mającej na celu realizację tego przedsięwzięcia. Jeśli nie są Państwo 

profesjonalnymi deweloperami działającymi na rynku elektrowni wiatrowych, być może powinni 

Państwo rozważyć rozpoczęcie projektu mającego postać tak zwanej „obywatelskiej farmy 

wiatrowej”. Jednym ze sposobów, w jaki można tego rodzaju projekt zrealizować, jest założenie 

spółdzielni (Genossenschaft). Zaletą takiej formy organizacyjnej jest to, że w projekt może włączyć się 

duża liczba udziałowców, którzy mogą wnieść tyle pieniędzy, ile są w stanie na to przedsięwzięcie 

przeznaczyć, a decyzje podejmowane będą wspólnie. Na omawianym etapie prac przygotowawczych 

związanych z realizacją projektu konieczne będzie zawarcie szeregu umów, takich jak na przykład 

umowy następujące: 

 umowy z udziałowcami projektu, 

 umowa z producentem turbin wiatrowych, 

 umowa z bankiem, 

 umowa z profesjonalnym deweloperem (w przypadku, kiedy nie dysponują Państwo ilością 

czasu pozwalającą na samodzielne wykonanie wszystkich zadań), 

 umowy z właścicielami nieruchomości, 

 umowa z operatorem sieci elektroenergetycznej, 

 umowa z wyspecjalizowanymi konsultantami zajmującymi się wyliczaniem wpływu turbin 

wiatrowych na środowisko w zakresie poziomu hałasu i zacienienia oraz prowadzeniem 

badań dotyczących środowiska naturalnego, 

 umowy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się obsługą i konserwacją elektrowni 

wiatrowych. 

6. Przygotowanie dokumentacji wniosku 

 

Podczas prac przygotowawczych nad projektem konieczne może być skonsultowanie się z szeregiem 

różnych organów w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji 

wniosku. Ostatecznie jednak sam wniosek jest tylko jeden, za jego rozpatrzenie odpowiada tylko 

jeden organ a efektem całego procesu jest jedno zezwolenie zawierające w sobie wszystkie 

niezbędne upoważnienia dotyczące farmy wiatrowej. Organ udzielający tego zezwolenia wszczyna 

procedurę tylko wtedy, gdy wypełniona zostanie całość niezbędnej dokumentacji. Pewne 

wyobrażenie na temat tego, jakie dokumenty należy przedstawić organowi wydającemu zezwolenie, 

może dać zapoznanie się z zamieszczoną poniżej „Listą dokumentów”. Kluczowym elementem 

procesu udzielania zezwolenia będzie analiza wyliczonych wartości odnoszących się do poziomu 

hałasu oraz zacienienia. Jest tak dlatego, że wnioskodawca zobowiązany jest udowodnić, że wpływ 
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planowanych turbin wiatrowych na środowisko naturalne nie przekracza ściśle określonych wartości 

granicznych. Przed rozpoczęciem postępowania należy zawsze skonsultować się z organem 

udzielającym niezbędnych zezwoleń i uzyskać informacje na temat tego, czy w pobliżu terenu 

przeznaczonego pod inwestycję znajdują się już inne farmy wiatrowe bądź też istnieją inne projekty 

będące w fazie realizacji. Jeśli tak będzie, wówczas należy wziąć pod uwagę także działalność innych 

turbin wiatrowych. Oznacza to, że poziom hałasu swoich własnych turbin wiatrowych należy 

zsumować z poziomem hałasu innych źródeł jego emisji – zarówno tych istniejących, jak i tych 

będących w fazie projektowania. W takiej sytuacji może też zdarzyć się, że planowany projekt 

poddany zostanie pełnej analizie wpływu na środowisko naturalne – nawet jeśli skala tego projektu 

jest niewielka. Jest tak dlatego, że całkowity wpływ na środowisko nigdy nie jest wyliczany dla danego 

projektu w odosobnieniu – zawsze jest to łączny wpływ, jaki wywierają na środowisko wszystkie 

turbiny wiatrowe na danym terenie, zarówno te już istniejące, jak i te będące dopiero w fazie 

projektów. Jeśli dany inwestor pragnie wybudować jedynie niewielką turbinę wiatrową o wysokości 

do 50 metrów (mierzonej do końcówki łopaty wirnika), wówczas specjalne zezwolenie nie jest 

wymagane i inwestor zdobyć musi jedynie standardowe pozwolenie na budowę. Mimo to jednak 

wymagania prawne odnoszące się do kontroli poziomu zanieczyszczeń muszą i w tym przypadku być 

należycie przestrzegane. 

5. Złożenie wniosku 

 

Uzyskanie zezwolenia jest konieczne w przypadku turbin wiatrowych o wysokości przekraczającej 50 

metrów. Proces udzielania zezwoleń ma za zadanie zapewnić, aby projektowane turbiny wiatrowe 

nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zezwolenia udzielane są przez organy 

właściwe w sprawach ochrony środowiska. Procedura udzielania zezwoleń obejmuje wykonanie 

wszystkich istotnych analiz dotyczących projektu, dzięki czemu nie jest wymagane uzyskanie 

jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń. Organ udzielający zezwoleń przekazuje dokumentację 

wniosku wszystkim zainteresowanym organom i pozyskuje od nich stosowne oświadczenia. W 

przypadku konsultacji społecznych, dokumenty te udostępniane są publicznie przez okres 

przynajmniej jednego miesiąca. Istnieją dwa warianty postępowania – wariant standardowy dla 

dużych projektów oraz wariant „uproszczony” dla projektów o mniejszej skali. Zasady dotyczące 

postępowania przedstawiają się następująco: 

 Projekty zakładające budowę 20 lub więcej turbin wiatrowych: Postępowanie w pełnym 

zakresie, wliczając w to konsultacje społeczne oraz analizę wpływu projektu na środowisko 

naturalne. 

 Projekty zakładające budowę od 3 do 19 turbin wiatrowych: Postępowanie w pełnym 

zakresie przeprowadzane będzie wyłącznie wówczas, gdy wskutek wstępnej oceny okaże się, 

że należy oczekiwać wystąpienia znaczącego, negatywnego wpływu projektu na środowisko 

naturalne; w przeciwnym razie stosuje się procedurę uproszczoną, w ramach której nie są 

prowadzone ani konsultacje społeczne, ani analiza wpływu projektu na środowisko 

naturalne. 

 Projekty zakładające budowę 1 lub 2 turbin wiatrowych: Zastosowanie ma procedura 

uproszczona. 
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Organ udzielający zezwoleń podejmuje decyzję w przeciągu siedmiu miesięcy od daty złożenia 

wniosku wraz z kompletem dokumentów (w przypadku procedury uproszczonej okres ten ulega 

skróceniu do trzech miesięcy). Organ nie dysponuje swobodą decyzyjną. Procedura udzielania 

zezwoleń nie daje organowi podejmującemu decyzję możliwości wzięcia pod rozwagę wad i zalet 

danego projektu. Jeśli zatem projekt spełnia wszystkie wymogi nałożone na mocy przepisów prawa, 

wnioskodawca może być pewien, że otrzyma stosowne zezwolenie. 

6. Budowa i rozruch turbin wiatrowych 

 

Otrzymane zezwolenie na budowę farmy wiatrowej zawierało będzie listę szczegółowych 

postanowień. Takie rozwiązanie ma za zadanie zapewnić, aby działalność farmy wiatrowej 

pozostawała całkowicie zgodna ze stosownymi przepisami ustawowymi – od przepisów regulujących 

bezpieczeństwo w ruchu lotniczym po przepisy odnoszące się do ochrony wód gruntowych. To, czy 

prowadzona działalność pozostaje zgodna w wymogami nałożonymi przez prawo może, być także 

weryfikowane w okresie późniejszym. Przykładowo, może zaistnieć konieczność dokonania pomiaru 

faktycznego poziomu hałasu przez niezależnego eksperta po określonym czasie prowadzenia 

działalności. Uzyskane zezwolenie zachowuje ważność przez cały okres działania turbin wiatrowych. 

Nie oznacza to rzecz jasna, że nie wolno w tym czasie dokonywać napraw bądź też wymieniać 

poszczególnych komponentów turbin wiatrowych. Jeśli jednak dany inwestor zechce wymienić całą 

turbinę na turbinę innego typu, wówczas będzie on zobowiązany starać się o wydanie nowego 

zezwolenia – które może zostać udzielone lub nie, w zależności od wymogów ustawodawstwa 

obowiązującego w danym czasie. Oznacza to, że raz pozyskana licencja nie stanowi gwarancji 

nieograniczonego w czasie funkcjonowania danej farmy wiatrowej w tej samej lokalizacji. Co do 

zasady, inwestor zobowiązany jest do demontażu turbin wiatrowych po zakończeniu okresu 

eksploatacyjnego, zatem powinno się mieć przygotowaną rezerwę na pokrycie kosztów związanych z 

tym czynności. 

4. Lista wymaganych dokumentów 

Właściwy organ poinformuje Państwa o tym, jakie dokumenty należy przedstawić. Typowy wykaz 

dokumentów, które stanowią zazwyczaj element wniosku dotyczącego projektu budowy farmy 

wiatrowej obejmuje dokumenty następujące: 

 Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia, 

 Formularz wniosku o pozwolenie budowlane, 

 Ogólny opis projektu, 

 Wstępna ocena wpływu projektu na środowisko naturalne (lista kontrolna), 

 Wyciąg z odpowiedniej dokumentacji planistycznej (regionalne i lokalne plany 

zagospodarowania przestrzennego), 

 Wyciąg z rejestru spółek, 

 Opis techniczny turbin wiatrowych (dostarczony przez producenta), 

 Inne dokumenty o charakterze technicznym, także dostarczone przez producenta (zasady 

BHP, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenia przed działaniem wyładowań 

atmosferycznych, zastosowanie oznaczeń i elementów świetlnych zapewniających 
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bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, urządzenia do automatycznej kontroli poziomu 

zacienienia, urządzenia wykrywające oblodzenie łopat wirnika itd.), 

 Charakterystyka substancji smarujących wykorzystywanych przez turbiny wiatrowe 

(substancje stanowiące zagrożenie dla źródeł wody), informacje na temat rodzaju i ilości 

wytwarzanych odpadów, 

 Dane geograficzne dotyczące lokalizacji turbin wiatrowych (współrzędne), 

 Mapa poglądowa lokalizacji farmy wiatrowej, plan terenu, wyciąg z mapy ewidencyjnej, 

 Wyliczenia dotyczące poziomu hałasu, 

 Wyliczenia dotyczące poziomu zacienienia, 

 Sprawozdanie dotyczące przewidywanego oddziaływania projektu na środowisko naturalne i 

krajobraz oraz planowanych środków mających za zadanie zrekompensować wskazane wyżej 

zjawiska, 

 Sprawozdanie na temat przewidywanego oddziaływania projektu na gatunki prawnie 

chronione oraz – jeśli okaże się to konieczne – planowanych środków mających na celu 

zapewnienie funkcjonalności ekologicznej (CEF), 

 Wyliczenia dotyczące turbulencji wytwarzanych przez łopaty wirnika oraz potencjalnego 

wpływu na działanie innych turbin wiatrowych (w przypadku, gdy nowe turbiny mają zostać 

wybudowane w bardzo małej odległości od istniejących farm wiatrowych, a turbulencje 

generowane przez nowe turbiny wiatrowe mogłyby uszkodzić turbiny już istniejące), 

 Oświadczenie w przedmiocie zobowiązania się do demontażu turbiny wiatrowej po 

zakończeniu jej okresu eksploatacyjnego, 

 Pełne sprawozdanie dot. ochrony środowiska zgodne z postanowieniami Dyrektywy EIA 

(tylko dla dużych projektów). 

 

5. Informacje ogólne na temat spodziewanych kosztów na etapie implementacji 

Jak wskazano już wcześniej, zakres działań, jakie inwestor zobowiązany jest podjąć na etapie 

planowania oraz implementacji projektu, uległ nieodwracalnemu poszerzeniu w okresie ostatnich lat, 

co ma niebagatelne znaczenie dla tego rodzaju przedsięwzięć. Ponieważ wysokość kosztów różni się 

od przypadku do przypadku, a nieprzewidziane sytuacje i utrudnienia mogą przyczynić się do 

powstania konieczności podjęcia dodatkowych działań, należy liczyć się z tym, że koszt takiego 

przedsięwzięcia może wynieść kilkaset tysięcy Euro. Dodatkowo, każdy inwestor powinien zdawać 

sobie sprawę z faktu, że nie będzie żadnej pewności co do tego, czy poniesione wydatki przyniosą 

jakiekolwiek efekty aż do chwili, kiedy udzielone zostaną wszystkie niezbędne zezwolenia. 
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Implementacja projektu farmy wiatrowej na terenie Szwecji 

1. Uwagi wstępne 

Zawarty poniżej opis ma za zadanie posłużyć jako przykład i dać ogólne pojęcie na temat 

omawianego zagadnienia. Więcej informacji oraz innych danych, które mogą mieć zastosowanie do 

Państwa projektu można znaleźć na stronie internetowej www.vindlov.se. Jeśli gmina, w której 

znajduje się Państwa nieruchomość, ustanowiła plan zagospodarowania terenu na potrzeby budowy 

farm wiatrowych, to pozwoli on z dużym prawdopodobieństwem określić, dla jakiej lokalizacji istnieje 

możliwość otrzymania pozwolenia na budowę. Na stronie www.vindbrukskollen.se (która zostanie 

otwarta już niebawem) znajdą się informacje dotyczące istniejących turbin wiatrowych, a także 

projektów będących w fazie realizacji – informacje te mogą okazać się bardzo przydatne w trakcie 

poszukiwań odpowiedniej lokalizacji. 

2. Wykaz istotnych przepisów ustawowych 

Patrz http://www.vindlov.se/sv/Lagar‐‐regler/Lagar‐forordningar‐‐foreskrifter/ 

 

3. Ogólne informacje na temat procesu realizacji przedsięwzięcia (projektu) 

2. Przygotowania 
Poszukiwania lokalizacji 
Dzierżawa gruntów 

 

Dzięki mapom dostępnym na stronie internetowej pod adresem http://www.vindlov.se/sv/Kartstod/ 

inwestorzy mogą łatwo wyszukiwać stosowne lokalizacje na potrzeby realizacji inwestycji. Dostępne 

tam narzędzia pozwalają także na sprawdzenie wyliczeń dotyczących prędkości wiatru na różnych 

wysokościach, a także na zlokalizowanie istniejących już turbin wiatrowych. 

W Szwecji najbardziej powszechną formą korzystania z gruntów na potrzeby omawianych inwestycji 

jest zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat. W celu uzyskania zezwolenia na 

budowę należy obowiązkowo zapewnić dostęp do danej działki. Na tym etapie też konieczne jest 

określenie możliwości w zakresie instalacji przyłączy do sieci elektroenergetycznej. Można także 

zwrócić się do operatora sieci elektroenergetycznej o wskazanie ceny podłączenia się do sieci. 

Należy także dokonać oceny ryzyka występowania konfliktów na innych płaszczyznach, takich jak 

kwestie związane z infrastrukturą (drogi, linie kolejowe, lotniska i porty), kwestie planów 

zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy bądź regionu czy też kwestie związane z 

ochroną środowiska naturalnego. 

2. Konsultacje 
Rada Regionu 
Władze gminy 
Inne instytucje 

 

Już na wczesnym etapie realizacji projektu należy odbyć konsultacje z władzami regionalnymi oraz 

lokalnymi. Umiejętne i nieprzerwane prowadzenie dialogu z organami uczestniczącymi w trwającym 

http://www.vindlov.se/
http://www.vindbrukskollen.se/
http://www.vindlov.se/sv/Lagar‐‐regler/Lagar‐forordningar‐‐foreskrifter/
http://www.vindlov.se/sv/Kartstod/
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postępowaniu ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu. Poprzez konsultacje z właściwymi 

instytucjami dochodzi do uszczegółowienia zasad rządzących postępowaniem dotyczącym oceny 

oddziaływania na środowisko (EIA); umożliwia to uzyskanie informacji na temat tego, jakie 

konsultacje należy jeszcze przeprowadzić, jakie dokumenty należy złożyć w ramach postępowania EIA 

oraz jakie dodatkowe upoważnienia należy uzyskać. Decyzja co do tego, czy konieczne jest 

przygotowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy do władz gminy. 

Zaleca się, aby informacje na temat projektu udostępniane były osobom zamieszkującym okoliczne 

tereny. 

3. Postępowanie dot. oceny oddziaływania na środowisko (EIA) 

 

Trzecim, mającym zasadnicze znaczenie etapem postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania 

projektu na środowisko w formie dokumentu EIA. Wytyczne dostępne pod następującym adresem 

internetowym: 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter‐medmiljopaverkan/Energi/Vindkraft/Webb

vagledning‐om‐MKB‐forvindkraftprojekt/, udostępnione przez szwedzką Agencję Ochrony 

Środowiska (Naturvårdsverket) mogą okazać się przydatne w trakcie przygotowywania 

odpowiedniego dokumentu EIA. 

Konsultacje społeczne oraz konsultacje z właściwymi organami stanowią niezmiernie istotny element 

postępowania EIA. 

4. Wniosek 

 

Po zakończeniu fazy EIA należy złożyć formalny wniosek do Rady Regionu (Landsting). Oprócz oceny 

oddziaływania na środowisko naturalne (EIA), wnioskodawca powinien dostarczyć także opis 

techniczny planowanej instalacji, propozycje dotyczące monitorowania i kontroli oraz streszczenie. 

5. Publikacja i zbieranie opinii 

 

Złożony wniosek oraz ocena oddziaływania na środowisko (EIA) podlegają publikacji w prasie lokalnej 

oraz w Internecie. Opinia publiczna ma prawo do wyrażenia opinii na temat opublikowanych 

dokumentów. O projekcie informowane są także organy, na które projekt ten mieć będzie wpływ; 

także i one mają prawo do przedstawienia swojego komentarza. Czas na wyrażenie opinii wynosi 

zazwyczaj od 3 do 6 tygodni. Po otrzymaniu wszystkich nadesłanych komentarzy, wnioskodawcy 

przysługuje prawo do przedstawienia swojej opinii oraz do przekazania dodatkowych informacji. 

6. Decyzja 

 

Na podstawie wniosku, dokumentu EIA oraz opinii przekazanych przez obywateli i odpowiednie 

organy, a także komentarzy wnioskodawcy na temat tychże opinii, Rada Regionu (Landsting – organ 

sprawujący władze na poziomie regionalnym) dokona ostatecznej oceny złożonej dokumentacji, 

podejmując decyzję w przedmiocie udzielenia bądź też odmowy udzielenia zezwolenia. Aby 

zezwolenie zyskało moc wiążącą, także i władze gminy muszą zatwierdzić je w sposób ostateczny. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter‐medmiljopaverkan/Energi/Vindkraft/Webbvagledning‐om‐MKB‐forvindkraftprojekt/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter‐medmiljopaverkan/Energi/Vindkraft/Webbvagledning‐om‐MKB‐forvindkraftprojekt/
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Decyzja władz gminy podejmowana jest konkretnie przez Zarząd Gminy (Kommunstyrelse); zdarzało 

się, że na kształt tej decyzji wpływały partie polityczne sprzeciwiające się rozwojowi energetyki 

wiatrowej, przynajmniej na terenie danej gminy. Stosowanie tego rodzaju „prawa weta” przez władze 

gminne bywało już w przeszłości kwestionowane z uwagi na fakt, iż inwestor nie jest w stanie 

przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja, ponadto zaś nie przysługuje od niej odwołanie, jako że 

ma ona charakter polityczny. 

7. Wejście w życie 

 

Decyzje podjęte przez Radę Regionu podlegają publikacji; ustalana jest także data ich wejścia w życie. 

W okresie poprzedzającym wejście danej decyzji w życie istnieje możliwość złożenia zażalenia oraz 

odwołania się do Trybunału Ochrony Środowiska. Z kolei od decyzji tego trybunału przysługuje 

odwołanie do Najwyższego Trybunału Ochrony Środowiska. 

Odwołania składane są od większości decyzji dotyczących zezwolenia na budowę siłowni wiatrowych, 

co wydłuża czas realizacji projektu i stanowi rzecz jasna problem dla inwestora. W ponad 90% 

przypadków odwołania nie są uwzględniane, zatem jeśli już Rada Regionu podejmie pozytywną 

decyzję, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zezwolenie ostatecznie zostanie przyznane; 

problemem jest tu głównie przedłużające się postępowanie. 

4. Lista wymaganych dokumentów 

Lista dokumentów, które inwestor zobowiązany będzie dostarczyć, ustalona zostanie w drodze 

konsultacji z organem udzielającym stosownych zezwoleń. 

5. Informacje ogólne na temat spodziewanych kosztów na etapie implementacji 

Koszt realizacji projektu (w siedmiu opisanych powyżej krokach) bywa różny w zależności od 

panujących uwarunkowań. Niektóre pozycje kosztów pozostają niezmienne bez względu na to, czy 

inwestor ma zamiar wznieść jedną, czy też kilka wież wiatrowych, co oznacza, że koszt realizacji 

projektu przypadający na jedną turbinę wiatrową jest niższy w przypadku budowy całej farmy 

wiatrowej. Koszty analizy EIA także bywają różne w zależności od tego, jaki jest poziom wrażliwości 

okolicznego środowiska naturalnego. Jeśli zaangażowany w prace nad projektem zespół odznacza się 

zróżnicowanymi kompetencjami, możliwe jest znaczące zmniejszenie kosztów, ponieważ członkowie 

zespołu sami realizują poszczególne zadania, bez konieczności zatrudniania konsultantów. Aby dać 

pewien obraz sytuacji można założyć, że koszt przygotowania projektu dla każdej turbiny wiatrowej 

zazwyczaj wynosi od 2 do 4% całkowitych kosztów realizacji projektu. 
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Implementacja projektu farmy wiatrowej na terenie Litwy 

1. Uwagi wstępne 

Głównym źródłem prawa regulującym zasady promowania energetyki wiatrowej na terenie Litwy 

oraz zasady realizacji inwestycji w tym zakresie jest Ustawa o Energii Odnawialnej, uchwalona w 

Maju 2011 roku. Przyjęcie wskazanej wyżej ustawy spowodowało, że istniejący wcześniej system 

taryf gwarantowanych został zastąpiony przez nowy system aukcyjny, w ramach którego 

maksymalne wysokości taryf gwarantowanych ustalane będą dla określonych limitów (kwot) 

energii. 

Taryfy gwarantowane oraz procedury dotyczące inwestycji związanych z energetyką wiatrową dzielą 

się na trzy kategorie w zależności od mocy siłowni wiatrowych: 

 Do 30kW (stała taryfa gwarantowana: 0,107 EUR/kWh); 

 Od 30 do 350 kW (maksymalna taryfa gwarantowana: 0,104 EUR/kWh); 

 Ponad 350 kW (maksymalna taryfa gwarantowana: 0,081 EUR/kWh). 

Przedstawiony opis procedury realizacji projektu farmy wiatrowej zakłada, że w przypadku danego 

przedsięwzięcia udało się przedstawić dowody jego wykonalności. 

2. Wykaz istotnych przepisów ustawowych 

Procedura związana z realizacją projektów farm wiatrowych na Litwie oparta jest na szeregu decyzji 

administracyjnych, które wydawane są na podstawie wskazanych poniżej zasadniczych aktów 

prawnych: 

 Ustawa o Energii Odnawialnej; 

 Ustawa o Ocenie Oddziaływania Planowanej Działalności Gospodarczej na Środowisko 

Naturalne; 

 Ustawa o Energetyce; 

 Ustawa o Planowaniu Przestrzennym; 

 Ustawa – Prawo Budowlane. 

Ponadto istnieją także liczne dodatkowe akty prawne o dużym znaczeniu, stanowiące uzupełnienie 

dla Ustawy o Energii Odnawialnej oraz innych podstawowych ustaw. Informacje dotyczące 

omawianych aktów prawnych uzyskać można w Punktach Informacji o Energii Wiatrowej w Kownie 

(Litewski Instytut Energetyki) oraz w Kłajpedzie (Instytut Samozarządzania Strategicznego). 

3. Ogólne informacje na temat procesu realizacji przedsięwzięcia (projektu) 

Poszukiwanie lokalizacji 
Dzierżawa gruntu 
Wstępne uwarunkowania dotyczące podłączenia do sieci elektroenergetycznej 

 

Wybór lokalizacji pod budowę przyszłej farmy wiatrowej oparty jest zasadniczo na ocenie siły wiatru 

w okolicy oraz odległości od linii elektroenergetycznych charakteryzujących się odpowiednim 
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napięciem. Istotna jest też odległość od najbliższych terenów zabudowanych z uwagi na potencjalny 

opór społeczności lokalnych. 

Możliwości podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej muszą zostać poddane ocenie już na 

tym etapie. Dzięki wstępnej wycenie kosztów podłączenia turbin wiatrowych do sieci dostarczonej 

przez dystrybutora energii elektrycznej możliwe jest stworzenie pierwszego kosztorysu dla 

realizowanego przedsięwzięcia. 

Należy także dokonać oceny ryzyka występowania konfliktów na innych płaszczyznach, takich jak 

kwestie związane z infrastrukturą (drogi, linie kolejowe, lotniska i porty), kwestie planów 

zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy bądź regionu czy też kwestie związane z 

ochroną środowiska naturalnego. 

Plany zagospodarowania przestrzennego 
Procedura oceny oddziaływania na środowisko (EIA) 

 

Kolejnym krokiem jest odbycie konsultacji z lokalnymi władzami gminy, których przedmiotem będzie 

plan zagospodarowania przestrzennego planowanej farmy wiatrowej. Przedstawienie szczegółowego 

planu wymagane jest wyłącznie w przypadku projektów elektrowni o mocy powyżej 350kW. Aby całe 

postępowanie zakończyło się sukcesem, należy przede wszystkim prowadzić nieustanny dialog z 

przedstawicielami właściwych władz. Szczegółowy plan ma zazwyczaj na celu umożliwienie zmiany 

przeznaczenia gruntu, na którym ma być realizowana budowa farmy wiatrowej. Podczas trwania 

procedury związanej z planowaniem przestrzennym przeprowadzana jest także analiza EIA. Jest to 

najdłuższy etap całego procesu który może trwać od roku do dwóch lat. 

Zaleca się także, aby poinformować o projekcie okolicznych mieszkańców jeszcze przed tym, kiedy 

przekazanie tego rodzaju informacji miało będzie charakter obowiązkowy, a więc przed rozpoczęciem 

procesu oceny oddziaływania projektu na środowisko (EIA). 

Podpisanie listu intencyjnego z operatorem sieci elektroenergetycznej 
Uczestnictwo w aukcji 

 

Po przygotowaniu szczegółowego planu, inwestor musi podpisać list intencyjny z operatorem sieci 

elektroenergetycznej (AB "LESTO" lub AB "LITGRID", w zależności od rozmiarów farmy wiatrowej) 

dotyczący podłączenia elektrowni wiatrowej do sieci przesyłowej. Inwestor zobowiązany będzie także 

uiścić tak zwaną opłatę zabezpieczającą, która zostanie zwrócona w momencie podłączenia 

elektrowni do sieci elektroenergetycznej. 

Następnym krokiem jest wzięcie udziału w aukcji, w której inwestor konkurował będzie z innymi 

podmiotami w ramach jednego z regionów, dla którego przydzielony został określony limit kwotowy 

dla energii elektrycznej. Aukcje organizowane są przez Narodowy Komitet Kontroli Cen i Energii. 

Zwycięzca aukcji nabywa prawo do będącej jej przedmiotem taryfy gwarantowanej na okres 12 lat, 

licząc od momentu rozpoczęcia działalności przez siłownię wiatrową. Procedura związana z aukcją 

może trwać do kilku miesięcy. 
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Zezwolenie na dokonanie ekspansji energetycznej 
Projekt techniczny 

 

Pierwszym zezwoleniem dającym zielone światło na rozpoczęcie technicznego etapu projektu jest 

zezwolenie na dokonanie ekspansji energetycznej, wydawane przez Ministerstwo Energetyki. Po jego 

otrzymaniu możliwe jest uzyskanie od operatora sieci elektroenergetycznej warunków dotyczących 

podłączenia farmy wiatrowej do sieci. Inne istotne wymagania o charakterze technicznym ustalają 

władze gminy. 

Projekt techniczny musi być przygotowany przez ekspertów dysponujących odpowiednimi 

uprawnieniami. Na tym etapie odbywa się zazwyczaj analiza geologiczna mająca za swój przedmiot 

uwarunkowania dotyczące gleby na terenie przeznaczonym pod budowę farmy wiatrowej; w oparciu 

o wyniki tej analizy dokonuje się wyboru rodzaju fundamentów, a następnie sporządza ich projekt. 

Pozwolenie na budowę 

 

Po sporządzeniu projektu technicznego oraz przeanalizowaniu go przez ekspertów (wymóg ten 

dotyczy projektów elektrowni o mocy ponad 350kW), możliwe jest złożenie do lokalnych władz gminy 

formalnego podania o pozwolenie na budowę. Władze gminy dokonują weryfikacji dokumentów, 

rejestrują projekt i przekazują inwestorowi listę instytucji, których zezwolenia należy teraz uzyskać. 

Faza ta trwać może do dwóch miesięcy. 

Budowa turbin wiatrowych, podłączenie do sieci elektroenergetycznej, prace rozruchowe i 
przystosowawcze 

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe staje się rozpoczęcie prac budowlanych. Na początku 

powstać muszą drogi dojazdowe, platformy dźwigowe, fundamenty wież wiatrowych oraz linie 

przesyłowe. Następnie turbiny wiatrowe przewożone są na teren ich instalacji. Operator sieci 

elektroenergetycznej instaluje przyłącze do sieci przesyłowej oraz prace rozruchowe i 

przystosowawcze na podstawie zapisów zawartej z inwestorem umowy. Kiedy już farma wiatrowa 

zostanie wybudowana i poddana odpowiednim testom, konieczne jest uzyskanie zgody na 

prowadzenie działalności, wydawanej przez Państwowy Inspektorat Energetyczny oraz Państwowy 

Inspektorat ds. Planowania Przestrzennego i Budownictwa. 

Zezwolenie na wytwarzanie energii elektrycznej 
Rozpoczęcie cyklu roboczego przez elektrownię wiatrową 

 

Po uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów należy starać się o ostateczne zezwolenie na 

wytwarzanie energii elektrycznej, wydawane przez Ministerstwo Energetyki. Od daty wydania tego 

zezwolenia inwestor nabywa prawo do sprzedawania energii generowanej przez farmę wiatrową 

operatorowi sieci elektroenergetycznej na podstawie zawartej wcześniej umowy. 

4. Lista wymaganych dokumentów 
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W ramach procedury realizacji projektu farmy wiatrowej konieczne jest uzyskanie szeregu różnych 

zezwoleń: 

 Zezwolenie na dokonanie ekspansji energetycznej (wydawane przez Ministerstwo Energetyki; 

termin – 30 dni kalendarzowych od daty złożenia podania); 

 Pozwolenie na budowę (wydawane przez władze gminy; termin – 35 dni roboczych dla 

projektów elektrowni o mocy powyżej 350kW, 20 dni roboczych dla projektów elektrowni o 

mocy poniżej 350 kW); 

 Zezwolenie na wytwarzanie energii elektrycznej (wydawane przez Ministerstwo Energetyki; 

termin – 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku). 

W celu uzyskania wskazanych wyżej zezwoleń należy zastosować następujące procedury:  

1. Zezwolenie na ekspansję energetyczną wydawane jest pod warunkiem, że: 

 Lokalizacja planowanej farmy wiatrowej została zidentyfikowana i potwierdzony został jej 

status własnościowy; 

 Procedura analizy Oddziaływania na Środowisko (EIA) została przeprowadzona i zakończyła 

się przyznaniem oceny pozytywnej; 

 Inwestor wygrał aukcję mającą za przedmiot taryfę gwarantowaną i przyznany został 

niezbędny limit kwotowy dotyczący energii elektrycznej; 

 Inwestor uzyskał informacje na temat wstępnych wymagań odnoszących się do podłączenia 

farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej od operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) 

bądź też od operatora systemu przesyłowego (TSO), a także zgodę od odpowiedniego DSO 

bądź TSO dotyczącą planowanego poziomu energii wytwarzanej przez siłownię wiatrową. 

2. Pozwolenie na budowę wydawane jest pod warunkiem, że: 

 Dokumenty odnoszące się do planowania przestrzennego (jeśli takowe były wymagane) 

zostały przygotowane i uzyskały aprobatę władz gminy; 

 Projekt techniczny został przygotowany i uzyskał aprobatę ze strony odpowiednich instytucji 

(lista przedmiotowych instytucji przekazywana jest przez władze gminy). Instytucjami, 

których zgoda jest zawsze wymagana, są TSO lub DSO, Wydział ds. ochrony środowiska oraz 

instytucja właściwa w sprawach publicznej opieki zdrowotnej; 

 Projekt techniczny został poddany analizie eksperckiej przez posiadających odpowiednie 

uprawnienia specjalistów (dotyczy projektów elektrowni o mocy przekraczającej 350 kW). 

3. Zezwolenie na wytwarzanie energii elektrycznej wydawane jest pod warunkiem, że: 

 Farma wiatrowa została wybudowana, a prace budowlane zostały zakończone i 

zatwierdzone; 

 Sprawdzona została wydajność farmy wiatrowej; prowadzone testy obejmują sprawdzanie 

wydajności sieci oraz pomiary poziomu hałasu w pełnym spektrum warunków pogodowych 

jeśli idzie o siłę wiatru (od rozruchu turbiny do funkcjonowania przy mocy nominalnej); 

 Farma wiatrowa została podłączona do sieci elektroenergetycznej, a inwestor zawarł umowę 

sprzedaży energii elektrycznej z DSO lub TSO; 
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 Inwestor uzyskał odpowiednie zgody ze strony Państwowego Inspektoriatu Energetycznego 

oraz Państwowego Inspektoriatu ds. Planowania i Budownictwa. 

Wytyczne dotyczące dokumentów, które inwestor zobowiązany jest przedłożyć na każdym etapie 

postępowania, przekazywane będą przez odpowiednie instytucje właściwe w sprawach 

przedmiotowych zezwoleń, ponadto zaś istotne informacje dostępne są na stronach internetowych. 

Istnieje także możliwość odbycia w tym zakresie konsultacji w Punktach Informacji o Energii 

Wiatrowej w Kownie (Litewski Instytut Energetyki) oraz w Kłajpedzie (Instytut Samozarządzania 

Strategicznego). 

 

5. Informacje ogólne na temat spodziewanych kosztów na etapie implementacji 

Podstawę wszelkich bardziej zaawansowanych działań w zakresie implementacji projektu stanowią 

pomiary prędkości wiatru oraz studium wykonalności projektu. Koszty przeprowadzenia pomiarów 

prędkości wiatru bądź też uzyskania dostępu do danych w tym zakresie mogą sięgać 30-25 tysięcy 

Euro. W porównaniu do całkowitych kosztów inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej kwota 

ta nie jest szczególnie wygórowana, niemniej jednak ma ona kluczowe znaczenie dla powodzenia 

całego projektu. 

Najbardziej znaczące koszty w trakcie procesu implementacji projektu odnosić się będą do 

przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego (planów ogólnych, szczegółowych, bądź 

też i jednych, i drugich) oraz przygotowania projektu technicznego. 

Plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami Ustawy o Planowaniu 

Przestrzennym, plany zagospodarowania przestrzennego wymagane są w przypadku, gdy konieczna 

jest zmiana przeznaczenia gruntu, na którym powstać ma farma wiatrowa. Zazwyczaj taki stan rzeczy 

będzie mieć miejsce w przypadku projektów elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 350 kW. 

Przewidywane koszty sporządzenia szczegółowego planu uzależnione będą od wielkości danego 

obszaru oraz jego przeznaczenia i obejmują one zwykle także koszty procedury EIA (wraz z usługami 

w zakresie modelowania dystrybucji hałasu i zacienienia). Koszt może w tym przypadku wahać się 

pomiędzy kilkoma tysiącami Euro dla jednej turbiny wiatrowej a kilkudziesięcioma tysiącami Euro w 

przypadku projektu zakładającego budowę całej farmy wiatrowej. 

Projekt techniczny. Kompletny projekt techniczny turbiny wiatrowej bądź farmy wiatrowej, wliczając 

w to analizę geologiczną obejmującą badanie gruntu, kosztować może od 10 tysięcy euro dla 

pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy 250 kW do 100 tysięcy Euro dla pokaźnej farmy wiatrowej o 

mocy 20 MW. Podane kwoty mają oczywiście charakter orientacyjny, jako że koszty zawsze zależeć 

będą od indywidualnych uwarunkowań występujących dla danego projektu. 

Koszt budowy dróg dojazdowych, platform dźwigowych, fundamentów, instalacji kabli elektrycznych 

itd. podlegać będzie znaczącym wahaniom w zależności od konkretnych uwarunkowań 

geograficznych danego projektu, układu farmy wiatrowej oraz kosztów pracy podwykonawców. 

Zazwyczaj na tego rodzaju prace budowlane przeznacza się do 10% całkowitych kosztów inwestycji.  
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Implementacja projektu farmy wiatrowej na terenie Polski 

1. Uwagi wstępne 

Procedury administracyjne związane z inwestowaniem w energetykę wiatrową na terenie Polski 

odznaczają się skomplikowanym charakterem z uwagi na fakt że każda sprawa analizowana jest 

oddzielnie, a polskie ustawodawstwo nie przewiduje procedur uproszczonych lub też mających 

charakter automatyczny. Analiza każdego przypadku przeprowadzana jest wedle konkretnie 

określonych kryteriów – dotyczy to w szczególności procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

2. Wykaz istotnych przepisów ustawowych 

Ścieżka postępowania administracyjnego związana z procesem inwestycyjnym mającym za swój 

przedmiot energię wiatrową nie podlega szczególnym uregulowaniom, tak więc zastosowanie będzie 

mieć tutaj taka sama procedura jak w przypadku wszelkich innych inwestycji. Procedury odnoszące 

się do pozyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych bądź też podłączania się do sieci elektroenergetycznej regulowane są przez przepisy 

ustawy – Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy. 

Proces przygotowań do rozpoczęcia inwestycji budowlanych regulowany jest natomiast przepisami 

następujących aktów prawnych: 

 Ustawa – Prawo Ochrony Środowiska, 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 Ustawa o ochronie przyrody, 

 Ustawa o drogach publicznych, 

 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Ustawa – Prawo Budowlane. 

 

3. Ogólne informacje na temat procesu realizacji przedsięwzięcia (projektu) 

Zamieszczone poniżej tabele, opatrzone numeracją odzwierciedlającą poszczególne kroki w ramach 

procedury, wskazują czynności, które musi podjąć inwestor, właściwe organy bądź też inne 

uczestniczące w postępowaniu podmioty, jak również podstawę prawną tych czynności. Należy mieć 

na uwadze fakt, że termin „złożenie wniosku o pozwolenie na budowę” odnosi się w tym przypadku 

do budowy farmy wiatrowej; natomiast budowa dróg dojazdowych do farmy wiatrowej oraz innych 

elementów infrastruktury technicznej takich jak zjazdy z dróg publicznych, stacje transformatorowe 

itd. wymagać będzie uzyskania odrębnych pozwoleń. 

Niniejszy rozdział opisuje także dwa schematy odnoszące się do tego, jak przebiegać może proces 

Oceny Oddziaływania na Środowisko. Schematy te odnoszą się do przypadków w których 

odpowiednie procedury wymagają bądź też nie wymagają przygotowania sprawozdania o 

Oddziaływaniu na Środowisko. 
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1. Warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Złożenie wniosku o określenie 
warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 

Operator systemu 
dystrybucyjnego / 
transmisyjnego 

Ustawa – Prawo Energetyczne 
(Dz. U. z 1997, Nr. 54 poz. 348) 

Określenie warunków 
przyłączenia 

 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

a)  wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta / urząd gminy 

Art. 71 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008, nr. 199, poz. 
1227, z późn. zm.) 

b) Opinia odnośnie 
konieczności złożenia 
sprawozdania dot. 
Oceny Oddziaływaniu 
na Środowisko (OOŚ) i 
wyznaczenie jego 
zakresu, wydawana na 
podstawie wniosku 
wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 

c) uchwała dot. 
konieczności 
przeprowadzenia 
postępowania OOŚ i 
określenia zakresu 
sprawozdania 

Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta 

d) Zawieszenie 
postępowania do 
momentu przedłożenia 
sprawozdania 

Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta 

e) Konsultacje społeczne Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta 

f) Uzgodnienie warunków 
realizacji inwestycji, 
wydawane na 
podstawie wniosku 
wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska 

g) Przedstawienie opinii 
na temat warunków 
realizacji inwestycji 
uzgodnionych z 
Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony 
Środowiska 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 

h) Wydanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta 
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3. Decyzja o lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym 

Wydanie decyzji Zarządca drogi publicznej – w 
zależności od kategorii danej 
drogi może być to wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, 
starosta bądź marszałek 
województwa 

Ustawa o drogach publicznych 
(Dz. U. z 1985, Nr. 14, poz. 60 z 
późn. zm.) 

 

4. Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej 

Wydanie decyzji Zarządca drogi publicznej – w 
zależności od kategorii danej 
drogi może być to wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, 
starosta bądź marszałek 
województwa 

Ustawa o drogach publicznych 
(Dz. U. z 1985, Nr. 14, poz. 60 z 
późn. zm.) 

 

5. Odrolnienie gruntu 

Wydanie decyzji, w zależności 
od klasy gruntu 

Starosta Ustawa o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995, 
Nr. 16, poz. 78 z późn. zm.) 

 

6. Zmiana lub doprecyzowanie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego 
zmieniające przeznaczenie gruntów rolnych 

Przygotowanie projektu planu  Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003, 
Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) 

Konsultacje społeczne 
dotyczące projektu lokalnego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Członkowie lokalnej 
społeczności 

Zatwierdzenie planu Rada gminy 

 

7. Decyzja w sprawie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów 

Wydanie decyzji Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta 

Art. 83 Ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004, Nr. 92, 
poz. 880, z późn. zm.) 

 

8. Pozwolenie na budowę 

Złożenie wniosku i wydanie 
pozwolenia na budowę 

Starosta Ustawa – Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 1994, Nr. 89, poz. 414, 
z późn. zm.) 

 

9. Zezwolenie na wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Złożenie wniosku o przyznanie 
koncesji, wliczając w to plan 

Urząd Regulacji Energetyki Ustawa – Prawo Energetyczne 
(Dz. U. z 1997 roku, Nr. 54, poz. 
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techniczny dotyczący systemu 
służącego do pomiaru 
wytwarzanej energii 
elektrycznej (celem 
potwierdzenia ilości należnych 
zielonych certyfikatów) 

348, z późn. zm.) 
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Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) dla inwestycji, dla których występuje 

obowiązek przygotowania sprawozdania OOŚ 
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Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) dla inwestycji, dla których nie występuje 

obowiązek przygotowania sprawozdania OOŚ 
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4. Wykaz wymaganych dokumentów 

Zakres wymaganej dokumentacji uzależniony jest od etapu procedury oraz charakteru zezwolenia, 

jakie dany inwestor chce uzyskać. Z uwagi na znaczącą liczbę załączników do konkretnego wniosku 

jak również informacji, jakie należy zawrzeć w treści wniosku, dane na ten temat znajdują się w 

formularzach wskazanych na mocy przepisów właściwych ustaw oraz aktów wykonawczych. 

5. Informacje ogólne na temat spodziewanych kosztów na etapie implementacji 

Wskazane poniżej koszty mają charakter przybliżony i zostały wyliczone na podstawie średniego 

kursu wymiany wynoszącego 1 EUR = 4,38 PLN. Są to zasadnicze koszty, jakie należy wziąć pod uwagę 

przygotowując się do realizacji inwestycji. Koszty te dotyczą analiz, badań oraz usług związanych z 

lokalizacją farmy wiatrowej, Oceną Oddziaływania na Środowisko, podłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej oraz pomiarów mających na celu ustalenie uwarunkowań dotyczących wiatru. 

Wskazany zakres kosztów może ulegać zmianie w zależności od tego, w jakim regionie realizowana 

ma być inwestycja, jak również od tego, jakie warunki inwestycyjne panują w konkretnej gminie. 

Wykaz poniższy nie zawiera w sobie kosztów turbin wiatrowych oraz prac budowlanych, jako że 

koszty te mogą ulegać znaczącym wahaniom w zależności od konkretnego przypadku. 

Monitorowanie ptactwa 11 500 EUR 

Monitorowanie nietoperzy 11 500 EUR 

Przygotowanie sprawozdania OOŚ 13 700 EUR 

Przygotowanie badania warunków wstępnych i 
kierunków planowania przestrzennego 

18 300 EUR 

Przygotowanie lokalnego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

23 000 EUR 

Przygotowanie analizy wpływu farmy wiatrowej 
na działanie sieci elektroenergetycznej 

23 000 EUR 

Instalacja masztu pomiarowego, w tym 
pozyskanie formalnych zezwoleń oraz analiza 
uwarunkowań dotyczących wiatru 

34 000 EUR 

  

 

 

 


