
Bez usunięcia barier dla energetyki wiatrowej Polsce grożą przerwy w dostawach
prądu i wyższe rachunki za energię

[Londyn, 28 listopada]

Z analizy przeprowadzonej przez think-tank Ember wynika, że Polska mogłaby aż
czterokrotnie zwiększyć moc elektrowni wiatrowych na lądzie, gdyby znieść niezwykle
restrykcyjne przepisy w zakresie planowania przestrzennego. Jeśli minimalna odległość od
zabudowań zostanie – zgodnie z unijną średnią – zmniejszona do 500 metrów, moc farm
wiatrowych na lądzie mogłaby osiągnąć 44 GW. Bez odblokowania polskiego onshore
Polsce grozić będą przerwy w dostawach prądu. Możemy także pożegnać się z ogromną
kwotą 100 mld PLN z unijnego funduszu odbudowy.

30 listopada w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad nowelizacją kontrowersyjnej ustawy
antywiatrakowej i zawartej w niej zasady 10H, oznaczającej, że odległość turbin wiatrowych
od zabudowań musi wynosić przynajmniej dziesięciokrotność wysokości wiatraków. Od
wejścia w życie w 2016 r. według analizy przygotowanej przez Instrat ustawa wyłączyła
99,7% powierzchni kraju z inwestycji w energetykę wiatrową onshore, doprowadzając do
zahamowania tej dynamicznie rozwijającej się branży. Zasada 10H narzuciła minimalną
odległość ponad 2 000 metrów między turbinami a zabudowaniami – to cztery razy więcej
niż 500 metrów przyjęte w większości europejskich krajów.

https://instrat.pl/en/res-potential/
https://instrat.pl/en/res-potential/


Paweł Czyżak, starszy analityk w Ember, powiedział:

Uwolnienie pełnego potencjału polskiej energetyki wiatrowej to jedyny sposób na
uniknięcie blackoutów i zatrzymanie gwałtownie rosnących kosztów energii
elektrycznej z węgla. Potrzebujemy turbin wiatrowych jak najszybciej – a jedynym
sposobem jest ograniczenie strefy ochronnej do 500 metrów. Majstrując przy
uzgodnionym konsensusie, Polska strzela sobie w stopę, ryzykując utratę miliardów
złotych z unijnych funduszy. Rząd musi zdać sobie sprawę z tego, że bez taniej
energii z odnawialnych źródeł i finansowego wsparcia z UE polskiej gospodarce grozi
krach – a to ostatnia rzecz, której partia rządząca powinna sobie życzyć przed
przyszłorocznymi wyborami.



Pod naciskiem inwestorów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej rząd ponad rok
temu podjął prace nad nowelizacją ustawy, do czego zobowiązał się też Komisji Europejskiej
w przedstawionym jej Krajowym Planie Odbudowy. Poluzowanie ograniczeń dla rozwoju
energetyki wiatrowej na lądzie odblokowałoby ponad 100 mld PLN z unijnego funduszu
odbudowy – a waga tego rodzaju wsparcia w czasie kryzysu jest nie do przecenienia.
Obywatele dotkliwie odczuwają skutki inflacji i rosnących cen energii. Na niecały rok przed
wyborami parlamentarnymi, bez pieniędzy z Unii, partia rządząca będzie mieć problem z
utrzymaniem się u władzy.

Nowelizacja zasady 10H oznaczałaby, że moc elektrowni wiatrowych na lądzie mogłaby w
latach 2040. osiągnąć 44 GW– czyli ponad 4 razy więcej niż w myśl zasady 10H (10-11
GW). Jeśli odległość turbin od zabudowy zostanie obniżona do 500 metrów, nowe farmy
wiatrowe mogą powstać już w ciągu 2 lat – czyli w samą porę, bo w 2025 r. z polskiego
rynku może wypaść aż 8 GW mocy węglowych ze względu na koniec możliwości
subsydiowania ich ze środków publicznych w ramach rynku mocy. Według Polskich Sieci
Elektroenergetycznych taki scenariusz doprowadziłby do poważnych niedoborów energii
elektrycznej, a w konsekwencji do przerw w dostawach prądu lub przymusowych programów
oszczędzania energii.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-poland_pl
https://energia.rp.pl/oze/art37474481-pusty-kompromis-w-projekcie-ustawy-wiatrakowej
https://www.forum-energii.eu/pl/blog/luka-weglowa-2025
https://www.pse.pl/documents/20182/291785a3-7832-4cb6-a5ae-971d29024b82?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/291785a3-7832-4cb6-a5ae-971d29024b82?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565


Partia Solidarna Polska proponuje zmniejszenie odległości turbin od zabudowań do 1000
metrów. Z analizy przeprowadzonej przez Ember wynika jednak, że ograniczyłoby to
zarówno potencjał nowych lokalizacji, jak i potencjał dużo szybszej modernizacji
(repoweringu) istniejących turbin – z 11 GW przy odległości poniżej 500 metrów do ledwo
4 GW przy założeniu proponowanym przez Solidarną Polskę (różnica 64%). Odległość
większa niż 500 metrów oznaczałaby także, że nowe GW mocy wiatrowych pojawiłyby się
dopiero za 7 lat, bo istniejące projekty powstały przy założeniu 500-metrowych odległości od
budynków. 7 lat to za długo, żeby wypełnić lukę po elektrowniach węglowych. To też
dodatkowe zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw, które już są coraz mniej konkurencyjne
na europejskich rynkach przez brak czystej i taniej energii elektrycznej.

Głosowanie nad nowelizacją ustawy antywiatrakowej może być kluczowym momentem dla
Polski. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie inwazja Rosji na Ukrainę nie doprowadziła



do przyspieszenia prac nad wdrażaniem OZE. Oznacza to zagrożenie dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju, ryzyko braku paliw kopalnych i zmienność cen energii. Bez dalszych
działań Polska będzie jedynym krajem w UE z wyjątkiem Malty, który w 2030 r. będzie
wytwarzał ponad 50% energii elektrycznej z paliw kopalnych. Polska musi mieć 17–27 GW
wiatraków na lądzie do 2030 r., aby dostosować się do celów klimatycznych UE – to cel
niemożliwy do osiągnięcia bez obniżenia dystansu turbin od zabudowań do 500 metrów.
Odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową onshore to nie tylko najszybszy sposób na
zapewnienie bezpiecznej przyszłości i niższych rachunków za energię elektryczną, ale także
konieczność wynikająca z prawnie wiążących zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

https://ember-climate.org/insights/research/eu-slashes-fossil-fuels/
https://ember-climate.org/insights/research/change-is-in-the-wind/

