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Zapytanie poselskie w sprawie dokładniejszych danych dotyczących działań legislacyjnych w 
przedmiocie wsparcia dla branży fotowoltaicznej
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Szanowny Panie Ministrze, 

 

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia   2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia   9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327) 30 lipca
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejsze zapytanie: 

 

 

 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 26 listopada 2020 r. (znak: DOZE-III.050.6.2020.WS), 
wystosowanej na moją interpelację z dnia 15 listopada 2020 r. (interpelacja nr 14160) w 
sprawie fotowoltaiki wnoszę o doprecyzowanie następujących kwestii: 

 

Po pierwsze, kwestia spornej wykładni pojęcia ,,teren”, o której mowa w mojej interpelacji 
naprawdę pojawia się w praktyce. Zwracają się bowiem do mnie przedsiębiorcy, którzy 
napotykają na podobne problemy, pomimo rządowych deklaracji wsparcia dla inwestycji 
polegających na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Głównym problemem jest w tym 
przypadku odmawianie przez urzędników wydania decyzji o warunkach zabudowy wówczas, 
gdy w granicach działki, na której ma być posadowiona ferma fotowoltaiczna znajdują się 
grunty orne innych klas, niż klasy cztery, pięć i sześć. Powstaje zatem pytanie, jak ów problem 
odnieść do cytowanego w odpowiedzi na interpelację przepisu § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

Dlatego też wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:  jakie działania ma zamiar podjąć 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w celu usunięcia wyżej opisywanych przeszkód, w 
szczególności czy planowane są w tym zakresie jakieś zmiany legislacyjne, które pozwoliłoby 
uniknąć dwuznaczności w brzemieniu obecnie obowiązujących regulacji (to znaczy sytuacji, w 
której raz przez pojęcie terenu rozumie się teren całej działki, ze wszystkimi wchodzącymi w jej 
granice gruntami ornymi, a raz – jedynie teren planowanej inwestycji)? 
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Po drugie zaś, odpowiedź na interpelację zawiera jedynie bardzo ogólnikowe informacje 
dotyczące prac legislacyjnych, związanych z ułatwianiem działalności przedsiębiorców, 
zamierzających rozpocząć inwestycje związane z fotowoltaiką. Swoją drogą zaznaczyć trzeba, 
że pytanie na które udzielono owych ogólnikowych informacji dotyczyło kwestii poruszanych 
wyżej w niniejszym zapytaniu (brzmiało ono: ,,Czy planowane są prace legislacyjne związane z 
dookreśleniem pojęcia terenu z przepisu art. 61 u.p.z.p. tak, aby swym zakresem obejmował on 
jedynie teren inwestycyjny, a nie cały obszar danej działki ewidencyjnej, której dotyczy wniosek 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?”). Skoro jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
zechciało poruszyć temat innych prac legislacyjnych związanych z branżą fotowoltaiczną, to 
bardzo proszę o dokładniejsze wskazanie następujących informacji: 

 

Jakie dokładnie postulaty zawiera List intencyjny podpisany przez przedstawicieli branży 
fotowoltaicznej i Ministerstwa? 

 

Które z tych postulatów stały się przedmiotem prac legislacyjnych i na jakim etapie są te 
prace? 

 

Jakie są efekty prac grup roboczych powołanych w celu wypracowania rozwiązań na 
rzecz rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, nowych segmentów 
fotowoltaiki oraz nowych rozwiązań regulacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, o czym 
była mowa w odpowiedzi na interpelację? 

 

Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza podjąć jakieś dodatkowe działania 
legislacyjne w celu wspierania przedsiębiorców, planujących inwestycje w zakresie 
fotowoltaiki? 

 

 

 

Łączę wyrazy szacunku 
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