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Posłowie zajmą się projektem ustawy o
inwestycjach w wiatraki
AUTOR: WNP.PL (IRENEUSZ CHOJNACKI) | 15-03-2016 16:57

Na 16 marca br. zaplanowane zostało pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315) w Komisji Infrastruktury.
Projekt wywołuje prawdziwą burzę, a szczególnie zapisy mówiące, że wiatrak produkujący
prąd ma znajdować się w odległości od najbliższych budynków mieszkalnych nie mniejszej
niż 10-krotność jego wysokości.
Projekt ustawy zostały zgłoszony przez posłów PiS. Oprócz zapisów o zakazie budowania w odległości mniejszej
od m.in. zabudowań mieszkalnych niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości wiatraka, znalazło się w nim wiele
innych ważnych projektowanych przepisów, do których należą zmiana definicji elektrowni wiatrowej, co prowadzi
do wzrostu obciążenia tychże elektrowni podatkiem od nieruchomości i wprowadzenie obowiązku uzyskania
zgody na eksploatację elektrowni od UDT, za wynagrodzeniem do 1 proc. wartości inwestycji.
- W obowiązującym stanie prawnym brak jednoznacznie określonych
minimalnych odległości lub niepozostawiającego wątpliwości interpretacyjnych
sposobu ich obliczania, w jakich dopuszczalne jest budowanie elektrowni
wiatrowych. Obowiązujące w tym zakresie wymagania odnoszą się przede
wszystkim do dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych rodzajów
zabudowy (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku). Brak jest jednak
Fot. PTWP
rozwiązań dedykowanym elektrowniom wiatrowym, tak w zakresie wartości
hałasu generowanego przez te elektrownie, w tym infradźwięków, jak i sposobu pomiaru i badań hałasu, co
powinno mieć miejsce w czasie intensywnej pracy elektrowni, a więc silnego wiatru. Skutkiem czego jest
wznoszenie tych urządzeń w odległości powodującej uciążliwości w normalnym funkcjonowaniu mieszkańców
nieruchomości sąsiadujących – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Krytycznie do niego odniosły się dotychczas m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, ClientEarth i
Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Swoją opinię do projektu przedmiotowej
ustawy przedstawiła też Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ)
- Wskazane w art. 4 pkt 1 projektu ustawy, wyznaczenie nieelastycznych odległości lądowych turbin wiatrowych
od obiektów mieszkalnych, nie jest właściwym rozwiązaniem. Zdaniem FNEZ należy każdorazowo, indywidualnie
poddać analizie projekt inwestycyjny. Zaproponowany sztywny dystans może w niektórych przypadkach okazać
się zbyt mały, aby w pełni ograniczyć negatywne oddziaływanie lub być za duży w kontekście realnych
oddziaływań. Tego typu wpływ inwestycji może być w sposób odpowiedni oceniony w ramach prawidłowo
przeprowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko – m.in. czytamy w stanowisku FNEZ.
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