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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Wicepremierze!
W 2008 r. rz¹d przyj¹³ dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, w którym zapisano

niezbêdne dzia³ania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego, w tym miêdzy
innymi koniecznoœæ rozbudowy i modernizacji infrastruktury wytwórczej i przesy³owej energii elektry-
cznej, zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej i wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.

Z roku na rok roœnie wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE), takich jak biomasa, energia wia-
trowa czy wodna. W 2020 r. udzia³ tych Ÿróde³ w ogólnym bilansie energii brutto Polski ma wynieœæ 15%.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ wype³nienia zarówno zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodo-
wych, jak i zawartych w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” nale¿a³oby zrobiæ
wszystko, aby spowodowaæ du¿e inwestycje w OZE. Niestety przedsiêbiorcy zainteresowani inwestowa-
niem w OZE nie znaj¹ uwarunkowañ ani planów zak³adów energetycznych w ró¿nych regionach Polski
i zmuszeni s¹ do dzia³ania – przepraszam za kolokwializm – po omacku. W licznych rozmowach postu-
luj¹ oni ustalenie takich planów przy³¹czeñ OZE do sieci energetycznych, które pozwoli³yby na realne
i rozs¹dne inwestowanie w OZE.

Obecnie prawo energetyczne w art. 8l ust. 2 nak³ada na przedsiêbiorstwa energetyczne nastêpuj¹ce
obowi¹zki:

„8l. Przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem lub dystrybucj¹ energii elektrycznej
jest obowi¹zane sporz¹dzaæ informacje dotycz¹ce: (...)

2) wielkoœci dostêpnej mocy przy³¹czeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich grup, wcho-
dz¹cych w sk³ad sieci o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 110 kV, a tak¿e planowanych zmianach
tych wielkoœci w okresie nastêpnych 5 lat, od dnia publikacji tych danych”.

Zgodnie z tym zapisem przedsiêbiorstwa energetyczne przedstawiaj¹ wielkoœci dostêpnej mocy, ale
przedsiêbiorco to mnie pomaga, gdy¿:

– nie jest podana aktualna dostêpna do przy³¹czenia moc z uwzglêdnieniem mocy wytwórczych bê-
d¹cych w trakcie realizacji;

– wiele umów o przy³¹czenie nie jest realizowanych;
– plany zmiany mocy s¹ traktowane zdawkowo, na przyk³ad podaje siê, ¿e nie ma planów na najbli¿-

sze 5 lat.
Prawo energetyczne nakazuje przedsiêbiorstwom energetycznym wydanie warunków przy³¹czenia,

które stanowi¹ kondycjonalne zobowi¹zanie przedsiêbiorstwa energetycznego do zawarcia umowy
o przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej, ale nie gwarantuj¹, ¿e kryteria przy³¹czenia znajd¹ siê
w ramach czasowych i ekonomicznych umo¿liwiaj¹cych realizacjê przedsiêwziêcia. W rezultacie na
przyk³ad w moim regionie spó³ka ENERGA-OPERATOR SA og³asza, ¿e zainteresowane podmioty ubie-
gaj¹ siê o oko³o 7000 MW mocy, ale z tego mniej ni¿ 10% istnieje w planach zagospodarowania prze-
strzennego, to znaczy ma szanse realizacji. Spó³ka ENERGA-OPERATOR w ogóle nie podaje wielkoœci
dostêpnej mocy przy³¹czeniowej ani planów ich zmian.

Wed³ug przedsiêbiorców i przedstawicieli operatorów sieci elektroenergetycznej, nie mo¿na realisty-
cznie oceniæ rzeczywistej dostêpnej mocy przy³¹czeniowej ze wzglêdu na zablokowanie mocy umowami
podpisanymi na podstawie poprzedniej ustawy. Umowy te nie wymaga³y od przedsiêbiorców przedsta-
wienia zaawansowania projektów i czêsto by³y oparte na nieistniej¹cych lub niemo¿liwych do spe³nie-
nia przes³ankach. W ten sposób stacje energetyczne maj¹ rozdysponowane moce przy³¹czeniowej „na
papierze” i rzeczywiste projekty OZE nie mog¹ uzyskaæ przy³¹czenia z powodu braku mocy.

1. Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o szybkie usuniêcie tej wady na przyk³ad poprzez wprowa-
dzenie terminowego trzydziestodniowego obowi¹zku przedstawienia wymaganego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla wszystkich projektów OZE i okreœlenie maksymalnego czasu uzyskania
pozwolenia na budowê od chwili podpisania umowy przy³¹czeniowej. Patrz¹c na wyszczególnione powy-
¿ej dane z mojego regionu, takie proste rozporz¹dzenie mo¿e zwolniæ moce rzêdu 6000 MW i udostêpniæ
przy³¹cza dla rzetelnie realizowanych przedsiêwziêæ OZE.

2. Zwracam siê do Pana Ministra równie¿ z proœb¹ o rozwa¿enie podjêcia innego dzia³ania doraŸnego,
w którym zadeklarowa³oby siê uznanie budowy instalacji OZE, takich jak farmy wiatrowe i zwi¹zan¹
z nimi infrastrukturê energetyczn¹ jako inwestycje celu publicznego. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami wyszczególnia jako cele publiczne w art. 6 ust. 4 miêdzy innymi budo-



wê oraz utrzymywanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska. Farmy wiatrowe, które nie-
w¹tpliwie s³u¿¹ ochronie œrodowiska, nie zawsze s¹ przez urzêdników traktowane jako inwestycje celu
publicznego, gdy¿ istnieje znaczna arbitralnoœæ co do oceny tych inwestycji. Potrzebna jest zatem wy-
k³adnia rz¹dowa, która ustali, ¿e budowa oraz utrzymywanie farm wiatrowych wraz z towarzysz¹c¹ in-
frastruktur¹ (linie przesy³owe i telekomunikacyjne, drogi dojazdowe, stacje transformatorowe) s³u¿y
ochronie œrodowiska, a zatem jest inwestycj¹ celu publicznego o znaczeniu krajowym, stanowi¹c¹ reali-
zacjê celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami.

3. Maj¹c na wzglêdzie zobowi¹zania miêdzynarodowe, a zw³aszcza opracowane przez Pañski resort
za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2030 r., zwracam siê do Pana Ministra tak¿e z proœb¹ o nastê-
puj¹ce dzia³ania d³ugoterminowe:

– przedstawienie planu realizacji przy³¹czeñ mocy wytwórczych z OZE z rozbiciem na poszczególne
regiony,

– zobowi¹zanie regionalnych zak³adów energetycznych oraz PSE do opracowania i og³oszenia planów
szczegó³owych i harmonogramu ich realizacji,

– opracowania klarownego systemu przeprowadzania inwestycji w OZE, na przyk³ad poprzez proste
procedury przetargowe na okreœlone moce w danym roku, zgodnie z obecnym zapisami prawa energety-
cznego.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Gorczyca




