
 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ PROGRAM POŁUDNIOWY BAŁTYK I UNIĘ EUROPEJSKĄ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury planistyczne i administracyjne w energetyce 

wiatrowej, w Regionie Południowego Bałtyku. 

Przewodnik dla inwestorów 

 
 

PROJEKT: ENERGETYKA WIATROWA W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO (WIND ENERGY IN THE BALTIC SEA REGION 2) 

PROGRAM: POŁUDNIOWY BAŁTYK  

DATA: 20 GRUDNIA 2011 

 

  



Uwagi i rekomendacje ogólne 

Projekt „Energetyka wiatrowa w Regionie Morza Bałtyckiego 2” miał na celu zbadanie, w jaki sposób 

można poprawić szanse skutecznej implementacji nowych projektów budowy farm wiatrowych; w 

trakcie prowadzonych badań wyszło na jaw, że proces planowania, który ma miejsce przed 

implementacją projektu, jest nierzadko dość niejasny. Niniejszy przewodnik ma za zadanie pozwolić 

potencjalnym inwestorom lepiej zrozumieć, jak przedstawiają się procedury planowania w 

państwach położonych w regionie Południowego Morza Bałtyckiego. 

 

1. Procedury Planowania i Udzielania Licencji na Budowę Farm Wiatrowych na terenie 

Niemiec 

Istotne przepisy ustawowe 

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 państw 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): Określa zasady dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych planów i 

projektów. 

 

Planowanie obszarów przeznaczonych pod budowę farm wiatrowych 

Cel: Kompleksowe plany zagospodarowania przestrzennego są powszechnie wykorzystywane w celu 

skupienia nowo wybudowanych farm wiatrowych w przeznaczonych do tego celu obszarach. Plany 

sporządzane są przez władze publiczne; decyzje podejmują organy pochodzące z wyborów. Na 

poziomie lokalnym, przygotowywanie planów może odbywać się także w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego, z udziałem realizujących projekty deweloperów. Tam, gdzie plany 



zagospodarowania przestrzennego nie zawierają jakichkolwiek postanowień dotyczących turbin 

wiatrowych, ich budowa jest generalnie dozwolona poza obszarami zabudowanymi. 

Procedura: W większości przypadków występują dwa następujące po sobie etapy konsultacji z 

władzami, zainteresowanymi podmiotami oraz ogółem obywateli – pierwszy etap konsultacji dotyczy 

zarysu planu oraz zakresu niezbędnych analiz dotyczących środowiska, drugi zaś odnosi się do 

projektu planu. 

Czas trwania: W omawianym zakresie nie występują z góry ustalone ramy czasowe. Procedury 

planowania trwają zwykle przynajmniej kilka miesięcy, jednak okres ten może ulec wydłużeniu do 

kilku lat. 

Planowanie na poziomie regionalnym: Wyznaczanie obszarów dozwolonych bądź obszarów 

priorytetowych 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 w procesie inwestycyjnym mającym za przedmiot 

wznoszenie siłowni wiatrowych kształtuje się w odmienny sposób w każdym z 16 państw 

związkowych Republiki Federalnej Niemiec. 

Planowanie na poziomie lokalnym: Wyznaczanie specjalnych stref budowlanych na potrzeby 

wznoszenia farm wiatrowych. Plany zagospodarowania przestrzennego o zasięgu lokalnym 

przygotowywane są przez lokalne ciała kolegialne. Muszą one być odpowiednio dostosowane do 

postanowień planów o zasięgu regionalnym. 

 

Udzielanie licencji w odniesieniu do projektów budowy farm wiatrowych 

Cel: 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. 

Procedura: 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. 

Czas trwania: 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). 

Projekty zakładające budowę 20 i więcej turbin wiatrowych: Postępowanie w pełnym zakresie, 

wliczając w to konsultacje społeczne oraz analizę oddziaływania 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 oddziaływania projektu na środowisko naturalne. 

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

 

Spojrzenie ogólne: Procedury dotyczące planowania i udzielania zezwoleń na terytorium Republiki 

Federalnej Niemiec 

Zaangażowane strony Państwo 
(Władze i organy 
poszczególnych 
landów, władze 
federalne)* 

Ośrodki lokalne 
(Gminy, miasta, okręgi 
wiejskie, związki gmin, 
zakłady użyteczności 
publicznej) 

Prywatne osoby 
zainteresowane 
(Obywatele, firmy i 
organizacje prywatne) 

Etapy procedury    
Planowanie na szczeblu 
regionalnym 
Podstawa prawna: Ustawa 
o planowaniu 
przestrzennym, 
ustawodawstwo dot. 
planowania przestrzennego 
na poziomie landów 
 
Wyznaczenie obszarów pod 
budowę farm wiatrowych w 
planach o zasięgu 
regionalnym. Procedura 
konsultacji jest powtarzana 
aż do momentu, kiedy plan 
gotowy jest do rozpatrzenia 
w celu podjęcia 
odpowiedniej decyzji. 

Organy ds. planowania 
przestrzennego na 
poziomie landów: 
Przedstawienie 
rekomendacji dotyczących 
kryteriów w zakresie 
planowania przestrzennego 

  

 Regionalne organy ds. 
planowania 
przestrzennego: 
Sporządzenie projektu 
planu 

 

Władze federalne i władze 
poszczególnych landów: 
Wystosowanie oświadczeń 

Gminy, miasta, okręgi 
wiejskie, związki gmin, 
zakłady użyteczności 
publicznej: 
Składanie oświadczeń 

Obywatele, prywatne 
organizacje i firmy: 
Składanie oświadczeń 

 Regionalne organy ds. 
planowania 
przestrzennego: 
Rozpatrywanie oświadczeń i 
podjęcie decyzji co do 
przyjęcia planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 

Władze poszczególnych 
landów: 
Wprowadzenie w życie 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 

  

Planowanie na szczeblu 
lokalnym 
Podstawa prawna: 
Federalny Kodeks 
Budowlany 
Wyznaczenie obszarów 
przeznaczonych pod 
budowę farm wiatrowych w 
planach zagospodarowania 
terenu; wyznaczenie 
lokalizacji turbin 
wiatrowych w planach 
zabudowy terenu. Plany 

 Lokalny organ kolegialny: 
Opracowanie projektu 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 

 



zagospodarowania 
przestrzennego na szczeblu 
lokalnym muszą pozostawać 
w zgodzie z 
postanowieniami zawartymi 
w planach o zasięgu 
regionalnym. Tak jak w 
przypadku planowania na 
szczeblu regionalnym, 
procedura konsultacji jest 
powtarzana aż do 
momentu, kiedy plan 
gotowy jest do rozpatrzenia 
w celu podjęcia 
odpowiedniej decyzji. 

 Władze federalne, władze 
poszczególnych landów: 
Składanie oświadczeń 

Wspólnoty sąsiadujące z 
obszarem inwestycji, 
związki gmin, zakłady 
użyteczności publicznej: 
Składanie oświadczeń 

Obywatele, prywatne 
organizacje i firmy: 
Składanie oświadczeń 

Organ właściwy ds. 
budownictwa: 
Wprowadzenie w życie 
lokalnego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

  

Udzielanie zezwoleń 
Podstawa prawna: 
Federalna Ustawa o Kontroli 
Zanieczyszczeń 
Udzielanie zezwolenia na 
budowę turbin wiatrowych 
na wniosek dewelopera lub 
operatora turbin 
wiatrowych. W przypadku 
braku regionalnego bądź 
lokalnego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego którego 
postanowienia odnosiłyby 
się do turbin wiatrowych 
zastosowanie mają 
postanowienia ogólne 
Federalnego Kodeksu 
Budowlanego. 

  Deweloper zamierzający 
wznieść farmę wiatrową: 
Etap 1: Analizy, zamówienia 
bądź negocjacje z 
następującymi podmiotami: 
Z właścicielami gruntów w 
zakresie wykorzystania 
terenu; Z operatorem sieci 
elektroenergetycznej: 
przyłącze do sieci; 
Producentem turbin 
wiatrowych: rodzaj turbin i 
ich dostawa; 
Konsultantami: ocena 
poziomu hałasu i 
oddziaływania wizualnego, 
analizy środowiskowe 
 
Etap 2: Złożenie podania 
wraz z dokumentacją  

Organ właściwy ds. 
środowiska: 
Przekazanie dokumentacji 
wniosku 

  

Władze federalne, władze 
poszczególnych landów: 
Analiza projektu w oparciu o 
treść odpowiednich 
przepisów 

Lokalne organy kolegialne, 
zakłady użyteczności 
publicznej: 
Analiza projektu w oparciu o 
treść lokalnych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego bądź inne 
stosowne regulacje 

Obywatele: 
Składanie oświadczeń 
(obowiązkowe konsultacje 
wyłącznie dla projektów 
zakładających budowę 20 
lub więcej turbin) 

Organ właściwy ds. 
środowiska: 
Udzielenie zezwolenia i 
określenie dodatkowych 
obowiązków 

  



  Deweloper farmy 
wiatrowej: 
Budowa i rozruch turbin 
wiatrowych 

 

* Odpowiedzialność za inwestycje mające za przedmiot farmy wiatrowe wznoszone na lądzie spada 

przede wszystkim na władze poszczególnych landów. Władze federalne wkraczają głównie wówczas, 

kiedy w grę wchodzą kwestie natury militarnej. 

  



2. Proces uzyskiwania zgody na budowę turbin wiatrowych na terenie Szwecji 

Uwagi wstępne: 

Zasadniczymi źródłami prawa w zakresie omawianych inwestycji są „Kodeks Ochrony Środowiska” 

oraz „Ustawa o planowaniu przestrzennym i budownictwie”. Od 01-08-2010 dla każdego projektu 

konieczne jest uzyskanie zezwolenia na podstawie jednej z dwóch wskazanych powyżej zasadniczych 

ustaw, co oznacza np. że dla projektu, który uzyskał zezwolenie na mocy Kodeksu Ochrony 

Środowiska nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. W praktyce, wypełnienie wymogów 

obydwu ustaw zapewnione jest dzięki koordynacji działań właściwych organów. Poniżej 

przedstawiono procedurę uzyskiwania zezwolenia na mocy postanowień Kodeksu Ochrony 

Środowiska. 

Proces uzyskiwania zezwoleń dla projektów w zakresie energetyki wiatrowej realizowanych w 

dużej skali (wieże wiatrowe o wysokości ponad 150 metrów lub farmy wiatrowe wyposażone w 

więcej niż 7 turbin wiatrowych) 

Rada Regionu [Landsting] (poziom regionalny) 

Konsultacje Ocena Oddziaływania na Środowisko Wniosek  Decyzja 

Władze Gminy [Kommun] 

Konsultacje i ostateczna decyzja 

 

Procesem zasadniczym jest proces „Zatwierdzania projektów o dużej skali realizacji na podstawie 

przepisów Kodeksu Ochrony Środowiska”. Rada Regionu dokonuje koordynacji oraz weryfikacji w 

zakresie tego, czy dany inwestor uzyskał wszelkie stosowne pozwolenia przed wydaniem ostatecznej 

decyzji. 

1. 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. 

http://www.vindlov.se/sv/Kartstod/


Należy ponadto 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 

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 

[Kommun]. 

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 

 

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/


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. 

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 podjęta 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. 

Procedury dodatkowe 

W pewnych sytuacjach wymagane może być zastosowanie wskazanych poniżej procedur 

dodatkowych, przeprowadzanych równolegle do procedury zasadniczej i mających względem niej 

charakter uzupełniający. Poniżej znajduje się wykaz oraz zwięzły opis niektórych spośród tego rodzaju 

procedur. To, które spośród nich mieć będą zastosowanie, uzgodnione zostanie w ramach warunków 

wstępnych. 

Procedura Szczegółowego Planowania Przestrzennego. W przypadkach, gdy przeznaczenie terenu 

uznawane będzie za kwestię sporną, może być konieczne przygotowanie szczegółowego planu. 

Ponieważ w zakres omawianego procesu wchodzą także konsultacje społeczne, może on być dość 

czasochłonny. 



Pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznych. Zazwyczaj zadanie budowy linii 

elektroenergetycznych spoczywa na barkach operatora sieci, niemniej jednak w przypadku 

niektórych projektów występować mogą okoliczności uzasadniające (w sensie ekonomicznym) 

budowę tego rodzaju linii w ramach prac nad danym projektem budowy siłowni wiatrowej. 

Zezwolenie na podstawie przepisów ustawy o dziedzictwie narodowym. Proces ten ma za zadanie 

zapewnić, aby wskutek realizacji projektu nie doznały uszczerbku dobra o charakterze historycznym 

bądź archeologicznym. Wskutek przeprowadzenia tego postępowania może się zdarzyć, że wydane 

zezwolenie obłożone zostanie pewnymi restrykcjami, np. dotyczącymi sposobu budowania dróg bądź 

też konieczności zastosowania specjalnych środków zabezpieczających. 

 

  



3. Implementacja projektów w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Litwy 

 

Procedura implementacji projektów mających za przedmiot budowę farm wiatrowych na terytorium 

Litwy oparta jest o szereg decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie następujących aktów 

prawnych: 

 Ustawa o Energii Odnawialnej; 

 Procedura w zakresie promocji wytwarzania i nabywania energii elektrycznej wytwarzanej za 

pomocą źródeł odnawialnych oraz wytwarzanej z odpadów; 

 Ustawa o Energetyce; 

 Ustawa o Planowaniu Przestrzennym; 

 Ustawa – Prawo Budowlane. 

W ramach procedury implementacji projektu budowy farmy wiatrowej konieczne jest uzyskanie 

szeregu 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 wymienionych wyżej zezwoleń należy postępować zgodnie z założeniami 

wskazanych poniżej procedur: 

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

 Lokalizacja planowanej farmy wiatrowej została zidentyfikowana i potwierdzony został jej 

status własnościowy; 

 Procedura analizy EIA została przeprowadzona i zakończyła się przyznaniem oceny 

pozytywnej; 

 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 wydział ds. ochrony środowiska oraz instytucja 

właściwa w sprawach publicznej opieki zdrowotnej; 



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

 Farma wiatrowa została wybudowana, a prace budowlane zostały zakończone i 

zatwierdzone; 

 Lokalizacja farmy wiatrowej została zatwierdzona i odpowiednio zarejestrowana; 

 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; 

 Inwestor uzyskał odpowiednie zgody ze strony Państwowego Inspektoratu Energetycznego 

oraz Państwowego Inspektoratu ds. Planowania i Budownictwa. 

Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (EIA) przeprowadzana jest w przypadku, gdy: 

 Planowana działalność gospodarcza znajduje się na liście rodzajów działalności gospodarczej, 

dla których konieczne jest przeprowadzenie procedury EIA (działalność turbin wiatrowych nie 

figuruje na wskazanej wyżej liście); 

 Wskutek procedury selekcji EIA podjęta zostanie decyzja o konieczności wykonania Oceny 

Oddziaływania na Środowisko (wskazana wyżej procedura selekcji jest obowiązkowa dla 

turbin wiatrowych); 

 Implementacja planowanej działalności gospodarczej może skutkować wystąpieniem 

oddziaływania na obszary „Natura 2000”, a właściwa w danym przypadku instytucja 

(Państwowa Służba dla Obszarów Chronionych) uzna, że oddziaływanie to może mieć 

charakter znaczący. 

Powyższe oznacza w praktyce, że każdy projekt farmy wiatrowej musi zostać poddany analizie w 

ramach procesu selekcji EIA, w ramach którego podjęta zostanie decyzja co do tego, czy konieczne 

jest w danym przypadku przygotowanie pełnego sprawozdania nt. Oceny Oddziaływania na 

Środowisko. Procedura selekcji EIA przeprowadzana jest przez lokalny Wydział ds. Środowiska 

Naturalnego Ministerstwa Środowiska. 

 

  



Proces implementacji projektów dot. energetyki wiatrowej na terenie Litwy 

  



4. Procedury w zakresie procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych na 

terytorium Polski 

Implementacja projektu budowy farmy wiatrowej na terenie Polski wymaga uzyskania odpowiedniej 

decyzji administracyjnej, której podstawą są następujące akty prawne: 

 Ustawa o Ochronie Środowiska, 

 Ustawa – Prawo Energetyczne, 

 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. 

Po określeniu lokalizacji, w której możliwe jest wzniesienie planowanej farmy wiatrowej oraz po 

uzyskaniu informacji dotyczących statusu właścicielskiego danego terenu oraz wszelkiego rodzaju 

służebności czy hipotek możliwe jest rozpoczęcie właściwej procedury, a więc złożenie wniosku o 

wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. To właśnie ta część postępowania jest 

zazwyczaj etapem najtrudniejszym. Rodzaje inwestycji, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych, wymienione zostały w treści rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 roku o inwestycjach o znaczącym poziomie oddziaływania na środowisko. 

Farmy wiatrowe o wydajności przekraczającej 100 MW zostały zaliczone do kategorii inwestycji, które 

zawsze wiążą się z ryzykiem występowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Rozporządzenie wymienia także te rodzaje inwestycji, które potencjalnie mogą (choć nie muszą) mieć 

negatywny wpływ na środowisko naturalne. Kategoria ta obejmuje turbiny wiatrowe, których 

całkowita wysokość przekracza 30 metrów, a także te, które mają być zlokalizowane na obszarze 

parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, 

obszarów użytecznych z punktu widzenia ekologii oraz obszarów wartościowych z punktu widzenia 

przyrody i krajobrazu. 

Jeżeli planowana inwestycja może zostać zaliczona do którejkolwiek z kategorii wskazanych w treści 

rozporządzenia, wówczas konieczne będzie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

dla tej inwestycji. Istotnym elementem procesu wydawania decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych jest badanie szlaków migracji nietoperzy i ptactwa, jako że szlaki te mogą prowadzić 

przez obszar przeznaczony pod budowę farmy wiatrowej. Z przyczyn powyższych inwestor 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tego rodzaju badania. 

Na procedurę wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych ma także wpływ to, czy w 

danym przypadku zachodzi potrzeba sporządzenia sprawozdania dot. Oceny Oddziaływania na 

Środowisko (OOŚ), który następnie załączany jest do podania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych. Zgodnie z przepisami regulującymi przebieg postępowania, wniosek zazwyczaj 

kieruje się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który, w zależności od faktów sprawy, podejmuje 

decyzję w zakresie obowiązku sporządzenia sprawozdania, określa jego zakres i przeprowadza 

konsultacje treści sprawozdania z właściwymi organami władzy publicznej, a także konsultacje 



społeczne. Przygotowanie sprawozdania OOŚ ma zawsze charakter obowiązkowy dla tych inwestycji, 

które uznane zostaną za należące do kategorii projektów mających zawsze znaczący wpływ na 

środowisko naturalne. 

Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) dla inwestycji, dla których występuje 

obowiązek przygotowania sprawozdania OOŚ 

  



 

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

obowiązek przygotowania sprawozdania OOŚ 

  



Podjęcie kolejnych istotnych kroków w ramach postępowania wymaga uzyskania następujących 

decyzji: 

1. Warunki w zakresie podłączenia do sieci elektroenergetycznej, ustalane przed danego 

Operatora Systemu Dystrybucji. 

2. Decyzja lokalizacyjna – jest ona zazwyczaj wydawana na podstawie lokalnego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy dla danej gminy brak jest tego rodzaju 

planu, konieczne jest dokonanie zmian w lokalnej strategii zagospodarowania przestrzennego 

określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako że 

założenia planu o zasięgu lokalnym muszą pozostawać zgodne z postanowieniami zawartymi 

w studium. Zmiany mogą zostać wprowadzone po zakończeniu postępowania wszczętego 

wraz ze złożeniem do wójta/burmistrza/prezydenta miasta wniosku w przedmiocie 

wprowadzenia niezbędnych zmian. Decyzja lokalizacyjna może także teoretycznie zostać 

wydana na podstawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, niemniej jednak 

metoda ta nie jest stosowana w praktyce. Przebieg omawianej procedury określają przepisy 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Decyzja o lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym (w oparciu o 

postanowienia ustawy o drogach publicznych). 

4. Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej (w oparciu o postanowienia ustawy o drogach 

publicznych). 

5. Decyzja o zatwierdzeniu planów dot. wycinki drzew i krzewów (w oparciu o postanowienia 

ustawy o ochronie przyrody). 

6. Etap kluczowy – po uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz 

projektów budowlanych dot. turbin wiatrowych, dróg, infrastruktury elektrycznej i 

telekomunikacyjnej, inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Po 

zakończeniu budowy, inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na rozpoczęcie działalności. 

7. Aby uzyskać możliwość sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez turbiny wiatrowe 

oraz nabywania zielonych certyfikatów, inwestor zobowiązany będzie złożyć wniosek o 

przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Koncesje w 

omawianym zakresie przyznawane są przez Urząd Regulacji Energetyki po upewnieniu się, że 

projekt jest wykonalny pod względem finansowym oraz technicznym. Przed złożeniem 

wniosku o przyznanie koncesji, inwestor musi podpisać stosowną umowę o przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej z odpowiednim DSO i załączyć do wniosku uzyskane pozwolenie na 

budowę. Wymagania powyższe wynikają z postanowień Ustawy - Prawo Energetyczne. 


