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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 25 czerwca 2009 r., dwadzieœcia dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Unii Europej-

skiej L 140, 05/06/2009 P. 0016–0062, wesz³a w ¿ycie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawial-
nych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Do tej pory w wiêkszoœci stanowisk, w ostatnich stanowiskach ministra infrastruktury wskazuje siê,
¿e w obecnym porz¹dku prawnym nie ma mo¿liwoœci zaliczenia inwestycji polegaj¹cych na wykorzysty-
waniu OZE do celów publicznych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Dyrektywa wydaje siê zmieniaæ w zasadniczy sposób warunki zaliczania wykorzystywania OZE do kate-
gorii celu publicznego na gruncie polskiego prawa, gdy¿ daje podstawy do zaliczenia urz¹dzeñ s³u-
¿¹cych do wykorzystywania odnawialnych Ÿróde³ energii do narzêdzi s³u¿¹cych ochronie œrodowiska
(miêdzy innymi w pkt 1, 42 i 44 uzasadnienia dyrektywy). Wydaje siê, ¿e wejœcie w ¿ycie nowej dyrekty-
wy rozstrzyga tym samym spór interpretacyjny zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ uznania za inwestycjê celu pub-
licznego przedsiêwziêcia polegaj¹cego na wykorzystaniu tych Ÿróde³ do wytwarzania energii na mocy
art. 2 pkt 5 Umowy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r oraz art. 6
ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Artyku³y te umo¿liwiaj¹ bo-
wiem zaliczenie do inwestycji celu publicznego budowy oraz utrzymania obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie, czy
w œwietle zapisów dyrektywy 2001/28/WE urz¹dzenia wykorzystuj¹ce OZE do produkcji energii, które
przyczyniaj¹ siê do redukcji emisji CO2 i tym samym zgodnie z zapisami dyrektywy stanowi¹ narzêdzie
polityki klimatycznej i ekologicznej UE, nale¿y uznaæ tak¿e w œwietle polskiego prawa za urz¹dzenia s³u-
¿¹ce ochronie œrodowiska, a tym samym uznaæ ich budowê i utrzymanie za cel publiczny?
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