Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 74. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 maja 2015 r.
Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W odniesieniu do doniesień prasowych, zgodnie z którymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowało w ostatnim czasie projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej, który ma na celu uproszczenie przepisów związanych z pozwoleniami na wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji morskich farm wiatrowych (źródło: www.rp.pl; dostęp w dniu 12 lutego
2015 r.), zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie rozwiązania ułatwiające powstawanie morskich farm wiatrowych oraz morskich sieci przesyłowych na polskich obszarach morskich zostały zawarte w projekcie ustawy?
2. W jaki sposób ustawa konsumuje postulaty branży morskiej energetyki wiatrowej wyrażone we wnioskach z Konferencji Offshore pt. „Rozwój Regionów Nadmorskich”, która odbyła się w Słupsku w dniu 30
września 2014 r., oraz w licznych pismach i stanowiskach przedstawicieli branży?
W nawiązaniu do pytania drugiego dodam, że branża morskiej energetyki wiatrowej wielokrotnie zgłaszała postulaty, których celem było usunięcie wad prawnych uniemożliwiających rozwój pierwszych projektów
morskich farm wiatrowych. Najważniejsze postulaty są następujące.
Po pierwsze, konieczne jest wydłużenie ważności pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych
wydanych w latach 2012–2013. Problem zbyt krótkich okresów ważności dotyczy tylko tych pozwoleń, które
dla morskich farm wiatrowych zostały wydane i opłacone w latach 2012–2013, ponieważ projekty te powinny uzyskać pozwolenia na budowę w latach 2018–2019. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę zapisy ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz istniejące warunki przyłączeniowe, potwierdzone podpisanymi pierwszymi umowami przyłączeniowymi dla MFW, a także realne warunki przygotowania pierwszych w Polsce
projektów tego typu, to okaże się, że realne terminy uzyskania pozwoleń na budowę to lata 2019–2025.
Obecnie obowiązujące terminy nie pozwalają na realizację tych przedsięwzięć. Należy zaznaczyć, że proponowana zmiana dotyczy jedynie kilku projektów, dla których decyzje o opłaceniu pozwoleń były podejmowane w świetle całkowicie innego projektu dotyczącego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.
Po drugie, chodzi o umożliwienie przenoszenia praw wynikających z pozwoleń na wznoszenie sztucznych
wysp. Według postulatu branży możliwość przenoszenia praw wynikających z pozwoleń miała dotyczyć
jedynie sytuacji połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu, któremu udzielono pozwolenia i tylko
pod warunkiem przejęcia wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu. Celem miało być umożliwienie
stworzenia optymalnego mechanizmu realizacji i finansowania inwestycji.
Zdaniem przedstawicieli branży nieuwzględnienie tych postulatów powoduje, że spółki, które pozyskały
i opłaciły pozwolenia na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, nie mogą w sposób racjonalny pod względem gospodarczym kontynuować prac
nad projektami morskich farm wiatrowych, gdyż w obecnym stanie, bez wprowadzenia powyższych zmian,
są to projekty niemożliwe do realizacji.
Szanowna Pani Minister, rozwój morskiej energetyki wiatrowej może mieć istotne znaczenie dla rozwoju
gospodarczego regionów nadmorskich, w związku z czym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na
wcześniej zadane pytania.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

