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ODNAWIALNE  RÓD!A ENERGII W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 
NA PRZYK!ADZIE ENERGETYKI WIATROWEJ

ANNA P. GAWLIKOWSKA

STRESZCZENIE

Wzrost gospodarczy w XX wieku by" generowany przez syste-
my energetyczne nap#dzane przez paliwa kopalne. Ze wzgl#-
du na bardzo du$% g#sto&' energii, charakteryzuj%c% paliwa 
kopalne, generatory dostarczaj%ce energi# dla ogromnej liczby 
ludzi mog"y by' lokowane w stosunkowo niewielkich budyn-
kach. W takich okoliczno&ciach zarówno planowanie obszarów 
miejskich, jak i wiejskich mog"o mie' miejsce stosunkowo 
niezale$ne od planowania wytwarzania energii. W XXI wieku 
wzrost wykorzystania odnawialnych (róde" energii sta" si# wy-
zwaniem dla tego tradycyjnego paradygmatu. W szczególno&ci 

energetyka wiatrowa powoduje sytuacje, w których spo"eczno-
&ci s% w kontakcie z du$ymi maszynami, produkuj%cymi dla 
nich energi#. W artykule przedstawiono aktualny stan planowa-
nia w kontek&cie energetyki wiatrowej i zaproponowano mo$-
liwe racjonalne podej&cie do przysz"ego planowania tej formy 
energetyki w kontek&cie przestrzennym.

S"owa kluczowe: Odnawialne (ród"a energii, energia wiatrowa, 
planowanie przestrzenne, krajobraz, narz#dzia planistyczne

RENEWABLE ENERGY IN URBAN PLANNING ON THE EXAMPLE OF WIND ENERGY

ABSTRACT

Economic growth in the 20th century was powered by fossil-
fuel generated energy systems. Due to very high energy density 
of fossil fuels relatively small buildings could house generators, 
supplying energy for vast number of people. As such both urban 
and rural planning could take place relatively independent of en-
ergy generators. In the 21st century the rise of renewable energy 
sources challenged this old paradigm. SpeciÞ cally wind energy 

provides a situation, where communities come in contact with 
large machines, producing the energy for their use. This paper 
outlines the current state of planning in context of wind energy 
and suggests possible rational future approach.

Keywords: Renewable energy sources, wind energy, spatial 
planning, landscape, planning tools

Wprowadzenie

Konieczna transformacja sektora energetyczne-
go, zwi%zana ze stopniowym odej&ciem od nieod-
nawialnych (róde" energii, ma bezpo&redni zwi%zek 
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni, 
w której zlokalizowane s% urz%dzenia generuj%ce 
pr%d. Warto si# zastanowi', czy system planowania 
i przepisy prawne dotycz%ce planowania przestrzen-
nego i planowania miejscowego w Polsce sprzyjaj% 
budowaniu czystej i lokalnej energetyki odnawial-
nej, czy na razie, miejmy nadziej# przej&ciowo, two-
rz% dla niej bariery.

D%$enie do niezale$no&ci energetycznej jest jed-
nym z najwa$niejszych czynników prowadz%cych do 
transformacji sektora energetycznego. Jest to wa$ny 
problem dla Unii Europejskiej, której bezpiecze)-
stwo energetyczne zale$y od importu energii z kra-
jów trzecich. Odnawialne  ród"a Energii (zwane 
dalej OZE) pozwalaj% na wykorzystanie lokalnego 
potencja"u. Zosta"o to okre&lone przez UE w 2007 
r. w decyzji o podwy$szeniu udzia"u ko)cowego zu-
$ycia energii pochodz%cej z OZE do 20% w 2020 
r. (European Comission 2009). W 2010 r. udzia" 
energii odnawialnej z nowo zainstalowanych mocy 
w UE wynosi" 62% i OZE dostarcza"y 8,7% zu$y-
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cia energii brutto – a zatem 44% za"o$onego celu 
na 2020 rok (Eurostat 2010). Aby ten cel osiagn%' 
pa)stwa Unii musz% w znacznie wi#kszym ni$ do-
tychczas tempie zwi#kszy' udzia" OZE, gdy$ wy-
pe"nienie obowi%zuj%cej obecnie polityki w krajach 
Unii doprowadzi"oby do wzrostu udzia"u, zatem 
z"agodzenia barier i poprawy mechanizmów wspar-
cia produkcji energii z OZE (Panzer et al. 2012). 
Szczególnie szybki rozwój OZE nast%pi" w ob-
szarze energetyki wiatrowej, której globalna moc 
w pod koniec 2012 by"a o 77% wi#ksza ni$ w 2009 
i wynios"a 282 GW1. W 2010 roku energetyka wia-
trowa wygenerowa"a 430 TWh, czyli oko"o 2,5% 
&wiatowego zu$ycia elektryczno&ci2, co oznacza 
wzrost z poziomu 1,5% w 2008 roku i 0,1% w 1997 
roku3 (il. 1).

Pod koniec 2012 roku moc elektrowni wiatro-
wych w krajach Unii Europejskiej, która wynios"a 
105,6 GW, przyczyni"a si# do spowolnienia wzrostu 
emisji CO

2
 (il. 2). Stanowi"y one a$ 26% wszyst-

kich nowych mocy zainstalowanych wówczas w UE 
(EWEA4 2013). Niestety, tempo rozwoju wiatrowych 
elektrowni l%dowych uleg"o spowolnieniu z powodu 
zaistnia"ych barier5. Jedn% z nich jest kwestia ak-
ceptacji spo"ecznej, która prowadzi do opó(nienia, 
a niekiedy sta"ej blokady oko"o 30% projektów wia-
trowych (DWIA6 2010). Podstawowym problemem, 

1 Global Wind Report Annual market update 2012, Global Wind 
Energy Council.
2 World Wind Energy Report 2010, World Wind Energy Asso-
ciation. February 2011. 
3 Wind Power Increase in 2008 Exceeds 10-year Average Growth 

Rate, Worldwatch.org.
4 European Wind Energy Association.

2. Szacunkowe ograniczenia emisji CO2 wraz ze wzrostem 
udzia"u energii wiatrowej oraz energii s"onecznej w systemie 
elektro-energetycznym.  ród"o: National Renewable Energy 

Laboratory, http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/47781.pdf
2. Estimated limitations of CO2 emission together with the 

increase of share of wind energy and solar energy in electro-en-
ergy system. Source: National Renewable Energy Laboratory, 

http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/47781.pdf 

3. Wysoko&ci i moce turbin wiatrowych wraz z rozwojem tech-
nologii (1985-2010).  ród"o: International Energy Agency

3. Heights and powers of wind turbines together with develop-
ment of technology (1985-2010). Source: International Energy 

Agency

1. Dynamika rozwoju energetyki wiatrowej na &wiecie w 2000-
2011 r. (tys. GW).  ród"o: Global Wind Energy Council, 

strategiczne dane biznesowe
1. Dynamics of wind power industry development in the world 

in years 2000-2011 (thousand GW). Source: Global Wind 
Energy Council, strategic business data

5 Oko"o 90% wszystkich projektów wiatrowych w Polsce jest 
przerwanych lub zablokowanych (prywatna konwersacja, Pol-
skie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 2013).
6 Danish Wind Industry Association.
7 R. Thayer, H. Hansen, Consumer Attitude and Choice in Lo-

cal Energy Development. Department of Environmental Design, 
University of California – Davis 1989, s. 17-19.

prowadz%cym do braku akceptacji spo"ecznej dla 
farm wiatrowych jest wizualny efekt nowych inwe-
stycji (Thayer i Hansen 19897), co stanowi istotne 
wyzwanie dla planowania urbanistycznego, którego 
mechanizmy mog% pomóc w rozwi%zywaniu zaist-
nia"ych problemów.

W Polsce energetyka wiatrowa zajmuje pierwsze 
miejsce w&ród OZE, stanowi%c 57,6% mocy wszyst-
kich (róde" odnawialnych (nie licz%c technologii 
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I. Parametry techniczne elektrowni wiatrowych

Si"ownia wiatrowa to zespó" sk"adaj%cy si# z sil-
nika wiatrowego, nap#dzanej nim pr%dnicy oraz ma-
szyny roboczej. Stosownie do mocy turbin (si"owni) 
wiatrowych elektrownie wiatrowe okre&la si# jako: 
mikro (poni$ej 100 W); ma"e (100 W do 50 kW); 
&rednie (50 kW do 100 kW); oraz du$e (powy$ej 
100 kW). Rozró$nia si# te$ turbiny wiatrowe z osi% 
poziom%, gdzie wirnik obraca si# wokó" osi le$%-
cej w p"aszczy(nie poziomej8, oraz z osi% pionow%, 
gdzie obrót nast#puje w p"aszczy(nie pionowej9. Ze 
wzgl#du na cen# energii elektrycznej, szczególnie 
w przypadku du$ych turbin wiatrowych, bardziej 

8 lub tworz%cej z ni% niewielki k%t uniesienia wirnika.

wspó"spalania). Moc elektrowni wiatrowych pod 
koniec czerwca 2012 roku wynosi"a 2 189 MW, 
co oznacza przyrost 437 MW w stosunku do roku 
2011, ale zarazem spore opó(nienie w odniesieniu 
do przewidywa) bran$y, zwi%zane z ryzykiem re-
gulacyjnym i Þ nansowym. Elektrownie wiatrowe 
usytuowane s% g"ównie w pó"nocnej i centralnej cz#-
&ci kraju. Najwi#cej energii ze (róde" wiatrowych 
wyprodukowano w województwach zachodnio-
pomorskim (716,8 MW), pomorskim (246,9 MW) 
i wielkopolskim (245,3 MW). Patrz%c na powy$sze 
tendencje mo$na spodziewa' si# rozwoju energetyki 
wiatrowej w Polsce, ale istnieje konieczno&' zmian 
regulacyjnych, wspieraj%cych ten rozwój.

9 np. wirnik Darrieus’a, wirnik Savonius’a.

4. Odniesienie wysoko&ci elektrowni wiatrowych istniej%cych i projektowanych do wysoko&ci wybranych wie$owców Warszawy. 
Daty powstania wiatraków o odpowiednich mocach i wysoko&ci wie$y podane z przybli$eniem na podstawie danych z International 
Energy Agency.  ród"o: Rysunek autorski na podstawie Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitiga-

tion, Prepared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure 7.6. Cambridge University 
Press, 2012

4. Linking height of wind stations (existing and being designed) to the height of chosen high-rise buildings of Warsaw. Dates of build-
ing windmills with adequate powers and heights of towers are given with approximation, on the basis of data from International En-

ergy Agency. Source: Author’s drawing on the basis of Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, 
Prepared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure 7.6. Cambridge University 

Press, 2012
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op"acalne s% elektrownie o osi poziomej10. Dla dy-
wersyÞ kacji energetyki istotne s% ró$ne wielko&ci 
turbin wiatrowych, dla planowania przestrzennego 
natomiast wa$ne s% przede wszystkim turbiny du$e 
do 7,5 MW o du$ej wysoko&ci11 (il. 3). 

D%$enie do coraz wi#kszych wirników wi%$e si# 
z ich wydajno&ci%: moc wyj&ciowa elektrowni wia-
trowych zwi#ksza si# w post#pie geometrycznym 
wraz ze wzrostem &rednicy wirnika. Ze wzgl#du na 
potrzeb# zachowania odpowiedniej odleg"o&ci skrzy-
de" wirnika od powierzchni terenu wzrasta równie$ 

wysoko&' wie$y – w najnowszych rozwi%zaniach 
dochodzi ju$ do 198 m12, zbli$aj%c skal# wiatraków 
do skali wie$owców (il. 4).

Si"ownie wiatrowe s% nie tylko obiektami o du-
$ej wysoko&ci, s% równie$ skomplikowanymi urz%-
dzeniami, których estetyka wynika przede wszyst-
kim z uwarunkowa) technicznych. W porównaniu 
z budynkami wysokimi si"y dzia"aj%ce na turbiny s% 
znacznie wi#ksze z uwagi na przewieszenie &migie" 
wirnika oraz ich obrót, a tak$e awaryjne zatrzyma-
nie oraz si"y aerodynamiczne (il. 5).

10 Elektrownie wiatrowe to zarówno pojedyncze turbiny wiatro-
we, jak i farmy wiatraków.
11 Na l%dzie wyst#puj% one obecnie w wielko&ciach do 7,5 MW 
(Turbina Enercon E-126), jednak wraz rozwojem technologii 

mo$na przewidzie' dalszy wzrost mocy turbin, a zarazem ich 
wysoko&ci.
12 Wysoko&' ca"kowita (wraz ze skrzyd"em wirnika) turbiny 
Enercon 126 (wysoko&' wie$y 135 m).

5. Techniczne komponenty turbin wiatrowych.  ród"o: Wikipedia. Polskie sformu"owania na podstawie: Leksykon poj ! Norrwind 

Consulting, http://norrwind.com/5/showAllRecord/know_how/know_how.html/leksykon
5. Technical components of wind turbines. Source: Wikipedia. Polish deÞ nitions on the basis of: Norwind Consulting deÞ nitions lexi-

con, http://norrwind.com/5/showAllRecord/know_how/know_how.html/leksykon
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Wyst#puj%ce ograniczenia projektowania turbin 
i farm wiatrowych wynikaj% nie tylko ze skompli-
kowanej natury rozwi%za) technicznych tych urz%-
dze). Znacznie powa$niejsze problemy wi%$% si# 
z lokalizacj% – do ich funkcjonowania konieczne s% 
korzystne warunki wiatrowe, niewielka odleg"o&' 
od sieci elektroenergetycznych i dróg dojazdowych, 
a zw"aszcza niewysoka g#sto&' zaludnienia obszaru 
inwestycji wiatrowych, odpowiednia charakterysty-
ka pokrycia terenu czy wystarczaj%ca odleg"o&' od 
siedlisk ptaków13. 

II. Energetyka Odnawialna w Polsce – Aspekty 

Prawne 

Pierwsza elektrownia wiatrowa powsta"a w Polsce 
w 1991 roku w *arnowcu, jednak powa$ny rozwój 
tego typu inwestycji obserwuje si# dopiero od 2005 
roku. Chocia$ maj% one najwy$szy udzia" w produk-
cji energii odnawialnej w Polsce (tab. I) i najwi#ksz% 
dynamik# rozwoju (il. 6), nasycenie elektrowniami 
wiatrowymi jest jednym z najni$szych w Europie 
(PSEW14 2011). Przyspieszenia tego typu inwesty-
cji nale$y oczekiwa' poprzez spodziewany rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej.

Rozwój odnawialnych (róde" energii, w tym roz-
wój energetyki wiatrowej, jest dzi& w Polsce nie-
zb#dny w zwi%zku z konieczno&ci% wype"nienia 
zobowi%za)ì ekologicznych Polski i dostosowania 
do dyrektyw unijnych (Dyrektywa 2001/77/WE)15. 
W tym celu w"adze RP przygotowa"y szereg doku-
mentów. Za"o$enia polityki energetycznej Polski do 
2020 roku16 wskazuj% na „wzrost roli OZE w przy-
sz"ych bilansach energetycznych kraju” do 6,5% 
w 2020 roku. W Strategii rozwoju energetyki 

odnawialnej17 oszacowano potencja" techniczny 
OZE na prawie 60% krajowego zapotrzebowania na 
energi# pierwotn%. Celem strategicznym ustalonym 
w dokumencie jest zwi#kszenie udzia"u energii 
z OZE z 2,6% do 14% w 2020 roku. Strategia zak"a-
da, $e energetyka wiatrowa b#dzie jednym z najistot-
niejszych sk"adników realizacji celu. Inny dokument, 
zatytu"owany Prawo Energetyczne18 wprowadza 

13 Szorstko&' terenu - umowny parametr stosowany w modelach 
pionowego proÞ lu pr#dko&ci wiatru, wyra$ony w jednostkach 
d"ugo&ci wyró$niaj%cy ró$ne klasy terenu ze wzgl#du na rodzaj 
ich powierzchni. 
14 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
15 Dyrektywa UE w sprawie promocji wykorzystania energii 
elektrycznej z OZE na wewn#trznym rynku. 
16 Przyj#te przez Rad# Ministrów 22.02.2000.

17 Przyj#ta przez Sejm RP 23.08.2001. Szacunki wg. Europej-
skiego Centrum Energii Odnawialnej.
18 Obowi%zuj%ce od 4.12.1997; Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pó(niej-
szymi zmianami.
19 np: deÞ niuje OZE jako nie wykorzystuj%ce spalania organicz-
nych paliw kopalnych, a stosuj%ce zakumulowan% energi# s"o-
neczn% w rozmaitych postaciach.

6. Szacunkowy przyrost mocy elektrowni wiatrowych w Polsce 
w latach 2012-2020.  ród"o: Rysunek autorski na podstawie 

ilustracji z: G.Wi&niewski, P.Dziamski, K. Micha"owska-Knap, 
A. Oniszk-Pop"awska, P. Regulski, Wizja rozwoju energetyki 

wiatrowej w Polsce wraz z planem dzialan do 2020, Instytut 
Energii Odnawialnej dla: Polskie Stowarzyszenie Energetyki 

Wiatrowej, 2012
6. Estimated increase of power of wind stations in Poland in 

2012-2020. Source: Author’s drawing on the basis of illustra-
tion from: G.Wi&niewski, P.Dziamski, K. Micha"owska-Knap, 
A. Oniszk-Pop"awska, P. Regulski, Wizja rozwoju energetyki 

wiatrowej w Polsce wraz z planem dzialan do 2020, Instytut 
Energii Odnawialnej dla: Polskie Stowarzyszenie Energetyki 

Wiatrowej, 2012

odpowiednie deÞ nicje19 oraz nakazuje, aby za"o$e-
nia polityki energetycznej pa)stwa okre&la"y rozwój 
OZE, a budowa (róde" odnawialnych uwzgl#dnia-
na by"a w planach zagospodarowania przestrzen-
nego gmin. Kolejno powstaj%ce programy maj% na 
celu stworzenie warunków ekonomiczno-prawnych 
i przygotowanie samorz%dów, przemys"u i inwe-
storów w sektorze energetyki wiatrowej do takiego 
wzrostu inwestycji, który umo$liwi racjonalny wzrost 
produkcji przy osi%gnieciu maksymalnych korzy&ci 
&rodowiskowych, gospodarczych i spo"ecznych. 



136

Du$e znaczenie energetyki wiatrowej w gospo-
darce rynkowej, a tak$e konieczne warunki Þ nanso-
we i formalno-prawne okre&lono równie$ w innych, 
krajowych dokumentach20. Niew%tpliwie jednak 
przed"u$aj%ce si# prace nad ustaw% o OZE, a tak$e 
niespójno&' obecnego systemu prawnego w zakresie 
energetyki wiatrowej, w tym sytuacji planistycznej, 
doprowadzi"y do ograniczenia jej rozwoju21. Istotn% 
barier% rozwoju energetyki wiatrowej jest niepew-
no&' warunków Þ nansowego zwrotu z inwestycji, 
zwi%zana z niestabilnym systemem wsparcia. Jed-
nym z elementów systemu wsparcia OZE s% zielone 
certyÞ katy - prawa maj%tkowe wynikaj%ce ze &wia-
dectw pochodzenia energii. Wysoko&' ceny zbywal-
nych certyÞ katów jest ma"o przewidywalna, zale$y 
bowiem od popytu rynkowego. W celu wype"nienia 
zobowi%za) Unijnych, oraz uzyskania oczekiwanych 
pozytywnych skutków wdro$enia rozwoju energety-
ki wiatrowej w postaci redukcji emisji gazów cie-
plarnianych, stworzenia dodatkowych miejsc pracy 
i rozwoju gospodarczego konieczne jest wykorzy-
stanie najlepszych praktyk przy realizacji energe-
tyki wiatrowej, mi#dzy innymi w zakresie systemu 

wsparcia, procesów planistycznych jak i konsultacji 
spo"ecznych. 

II.1. Aktualne warunki dla projektowania 

i lokalizacji turbin wiatrowych

Dla racjonalnego programowania rozwoju ener-
getyki wiatrowej, jej projektowania i lokalizacji 
nale$y wzi%' pod uwag# uwarunkowania prawne, 
ekologiczne, urbanistyczne, socjologiczne oraz 
w"asno&ciowe oraz w sposób harmonijny w"%czy' 
rozwój OZE do planowanej, zrównowa$onej go-
spodarki. Istotnym elementem projektowania po-
winno by' zachowanie walorów krajobrazowych 
i kulturowych obszarów wiejskich, istniej%cych za-
"o$e) urbanistycznych, ochrona ró$norodno&ci bio-
logicznej, wzmocnienie systemu ochrony przyrody 
i poprawa atrakcyjno&ci turystycznej obszarów. 
Skomplikowana natura technologii wiatrowych 
oraz wra$liwo&' wydajno&ci maszyn na warunki 
&rodowiskowe powoduje, $e harmonijna koordy-
nacja tak wielu elementów22 staje si# prawdziwym 
wyzwaniem. 

20 Do dokumentów wskazuj%cych na istotn% rol# energetyki wia-
trowej nale$% miedzy innymi: Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 

30 maja 2003 r. w sprawie szczegó"owego zakresu obowi#zku 

zakupu energii elektrycznej i ciep"a z odnawialnych $róde" ener-

gii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwa-

rzaniem ciep"a (Dz. U. Nr 104 poz.971); Polityka Klimatyczna 

Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Pol-

sce do roku 2020, dokument przyj#ty przez Rad# Ministrów 
4.11.2003; Program dla elektroenergetyki, dokument przyj#ty 
przez Rad# Ministrów 27.03.2006; Polityka Ekologiczna Pa%-

stwa w latach 2009 – 2012 z perspektyw# do roku 2016, doku-
ment przyj#ty przez Sejm RP 22.05.2009; Polityka energetyczna 

Polski do 2030 roku, przyj#ty przez Rad# Ministrów 10.11.09; 

Krajowy plan dzia"ania w zakresie energii ze $róde" odnawial-

nych, przyj#ty przez Rad# Ministrów 7.12.2010.
21 Porównanie wzrostu procentowego produkcji energii z wia-
tru na terytorium Polski wskazuje na stopniowe spowolnienie 
wzrostu od roku 2009: 2004 - 142,3 GWh; 2005 - 135,3 GWh 
(wzrost 5,2%); 2006 - 388,4 GWh (wzrost 35%); 2007 - 494,2 
GWh (wzrost 79%); 2008 - 790,2 GWh (wzrost 63%); 2009 - 
1029 GWh (wzrost 77%); 2010 - 1485 GWh (wzrost 69%); 2011 
- 3126 GWh (wzrost 48%) (prywatna konwersacja, Polskie Sto-
warzyszenie Energetyki Wiatrowej, 2013).
22 Do których dochodz% równie$ obszary wojskowe, obszary 
osuwisk, tereny wypoczynku i tereny uzdrowiskowe, obszary 
wokó" obiektów zabytkowych.

Tabela I. Zestawienie procentowego udzia"u energii wytwarzanej przez ró$ne technologie odnawialne w ca"o&ciowym potencjale od-
nawialnych (róde" energii w Polsce (stan na koniec 2011).  ród"o: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej na podstawie danych 
Urz#du Regulacji Energetyki
Table I. Comparison of percentage share of energy produced by different renewable technologies in the whole potential of RES in Poland 
(as of end of 2011). Source: The Polish Wind Energy Association on the basis of data from Department of Energy Regulation
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W aktualnych przepisach prawnych i procedurach 
administracyjnych dotycz%cych budowy turbin wia-
trowych nie ma zapisów &ci&le reguluj%cych zagad-
nienia projektowania, lokalizacji, budowy i eksploa-
tacji turbin wiatrowych23. Koncepcja Przestrzenne-

go Zagospodarowania Kraju opracowana dla Polski 
w styczniu 2013 r. ceduje okre&lenie kierunków 
rozwoju energetyki odnawialnej na regionalne roz-
wi%zania dotycz%ce gospodarowania przestrzeni% 
poprzez okre&lenie kierunków rozwoju OZE oraz 
wyznaczenie stref ochronnych. 
Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospo-

darowania Przestrzennego 

Dla obszarów, na których zostan% rozmieszczone 
urz%dzenia wytwarzaj%ce energi# z OZE o mocy po-
nad 100 kW, w Studium Uwarunkowa) i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy nale$y 
ustali' ich rozmieszczenie oraz wyznaczy' strefy 
ochronne zwi%zane z ograniczeniami w zabudowie 
i u$ytkowaniu terenu24. Poniewa$ problematyka 
OZE jest w Polsce stosunkowo m"oda nie przewi-
dziano stosownych regulacji prawnych w ustawie 
z 2003 roku i szereg Studiów Uwarunkowa) i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego uchwa-
lonych przed nowelizacj% Ustawy problematyki 
OZE nie uwzgl#dni"o. Studia te nie zawieraj% infor-
macji o lokalizacji (na terenie inwestycji) farm wia-
trowych, co powoduje kontrowersje w zakresie ich 
budowy. Potencjalni inwestorzy powinni wniosko-
wa' o zmian# Studium. Podobna sytuacja powinna 
obligowa' przede wszystkim w"adze samorz%dowe 
gminy i województwa do podejmowania stosownych 
inicjatyw planistycznych. Wynika to z faktu, $e Stu-
dia musz% uwzgl#dnia' konieczno&' dostosowania 
systemu energetycznego pa)stwa do wymogów UE 
w zakresie OZE. To mo$e powodowa' komplikacje, 
poniewa$ w Studium powinno ustala' si# lokalizacje 
(róde" OZE o mocy powy$ej 100 kW. Zatem wydaje 
si#, $e nie powinny one by' (cho' w praktyce cz#-
sto s%) lokalizowane wy"%cznie na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy.
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego

Procedura uchwalania Miejscowego Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego jest d"ugotrwa"a, mo$e 

trwa' nawet 2 lata. Ze wzgl#du na jej koszty (zwi%-
zane ze zmian% warto&ci terenów), jest to procedura 
trudna do przeprowadzenia dla organów administra-
cji publicznej. Nie jest to jednak jedyny powód, dla 
którego tak wiele obszarów nie ma uchwalonych pla-
nów miejscowych. Wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy w sytuacji, gdy nie ma planu, daje du$% 
swobod# organowi wykonawczemu gminy, prak-
tycznie bez kontroli rady gminy. Poniewa$ organ od-
wo"awczy, czyli Samorz%dowe Kolegium Odwo"aw-
cze, z regu"y nie orzeka co do istoty sprawy, mo$e 
si# zdarzy', $e organ pierwszej instancji wielokrotnie 
odmówi ustalenia warunków zabudowy, nawet je$eli 
nie b#dzie to merytorycznie zasadne. Z podobnie d"u-
g% procedur% inwestor musi si# liczy' w przypadku 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. W sytuacji, gdy plan miejscowy zosta" 
ju$ uchwalony, tak$e mog% pojawi' si# komplikacje 
z powodów proceduralnych, jak np. zbyt krótki czas, 
w jakim plan zosta" przedstawiony do publicznego 
wgl%du, co powoduje uchylenie lub uniewa$nienie 
uchwa"y rady gminy. Uchwa"y podlegaj% tak$e kon-
troli s%dowo-administracyjnej. 

W przypadku inwestycji dotycz%cej energetyki 
wiatrowej, istotne jest przeprowadzenie procedu-
ry uchwalania Miejscowego Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla lokalizacji nowej inwestycji 
z uwzgl#dnieniem:

- Przebiegu izolinii ha"asu, co jest szczególnie 
istotne w przypadku blisko&ci zabudowa) mieszkal-
nych, gdzie poziom ha"asu w dzie) i w nocy w prze-
pisach ustawy obecnie jest okre&lony w granicach 
40-50 dB25. Ten poziom ha"asu oznacza ró$ne odle-
g"o&ci w zale$no&ci od rodzaju turbiny (ró$ne tech-
nologie turbin wiatrowych powoduj% ró$ne poziomy 
ha"asu), ale &rednio jest to odleg"o&' oko"o 500 m. 
Przepisy miejscowe mog% si# lokalnie ró$ni' (np. 
na niektórych terenach przepisy okre&laj% w bardziej 
restrykcyjny sposób odleg"o&' minimaln% od zabu-
dowa) mieszkalnych, która mo$e wynosi' nawet do 
kilku kilometrów).

- Lokalizacji poszczególnych turbin i ich oraz po-
zosta"ych elementów infrastruktury, jak drogi, linie 
elektro-energetyczne, oraz lokalizacja g"ównego 
punktu zasilania. Je&li moc turbiny wiatrowej lub 

23 Podstawowymi aktami prawnymi, w których znajduj% si# re-
gulacje w zakresie planowania terenów otaczaj%cych si"ownie to: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony &rodowiska 

(Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, z pó(n. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó(n. zm.).

24 Zgodnie z Ustaw# z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Za-

gospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 
717, z pó(n. zm.)
25 Dla budynkow jednorodzinnych.
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grupy turbin przekracza 100kW konieczne jest okre-
&lenie w gminnych dokumentach planistycznych, tj. 
Studium Uwarunkowa) i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego czy Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego granic terenów ich 
posadowienia.

- Wyeliminowania inwestycji z obszarów o wy-
sokiej klasie bonitacyjnej gleby (z grup I – III), jak 
równie$ obszarów wymagaj%cych wy"%czenia z pro-
dukcji rolnej i zgody Ministerstwa Rolnictwa i Go-
spodarki *ywno&ciowej
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania przestrzennego

W przypadku braku Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego inwestor mo$e do"%-
czy' do wniosku o okre&lenie warunków przy"%cze-
nia instalacji do sieci elektroenergetycznej równie$ 
decyzj# o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu (zwan% dalej WZIZP). Decyzja WZIZP mo$e 
s"u$y' równie$ jako podstawa lokalizacji farmy 
wiatrowej w przypadku braku Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. Taka procedura 
powoduje zazwyczaj ograniczenia, zwi%zane z usta-
wowym wymogiem spe"nienia zasady „dobrego s%-
siedztwa”, a wi#c dostosowania charakteru nowej 
zabudowy do cech zabudowy ju$ istniej%cej. Pro-
cedura wydania pozwolenia na budow# farmy wia-
trowej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
jest niemo$liwa w przypadku konieczno&ci odrol-
nienia terenów o klasach bonitacyjnych gleb I-III, 
jak równie$ w przypadku terenów lokalizacyjnych 
o powierzchni ponad 0.5 ha.
Inwestycja celu publicznego ustalana jest przez sta-
rostwo powiatowe i stosowana jest zwykle w przy-
padku wykroczenia cz#&ci instalacji sieci elektro-
energetycznej poza obszar MPZT, poniewa$ turbiny 
wiatrowe w obecnym rozumieniu ustawy nie stano-
wi% Inwestycji celu publicznego26, cho' zdarza"y si# 
w przesz"o&ci wyj%tki od tej zasady.
Tereny o szczególnym statusie i tereny chronio-

ne. Elementy infrastruktury farmy wiatrowej mog% 
przebiega' przez tereny o szczególnym statusie 
(np. pas drogowy, pas kolejowy), co wymaga uzy-
skania dodatkowych decyzji administracyjnych za-
pewniaj%cych s"u$ebno&' przesy"u. W przypadku 
projektu lokalizacji farmy wiatrowej na terenach 
Natura 2000, obszarach chronionego krajobrazu, re-

zerwatów i parków narodowych obowi%zkowe jest 
przeprowadzenie procedury i sporz%dzenie raportu 
Oceny Odzia"ywania na +rodowisko. Raport powi-
nien zawiera' trzy alternatywne warianty lokalizacji 
(optymalny, alternatywny oraz najbardziej korzyst-
ny dla &rodowiska). Wspomniana procedura zawiera 
równie$ inne elementy planowania przestrzennego, 
poniewa$ wymaga oceny odzia"ywania inwestycji 
na obiekty zabytkowe i chronione. W ocenie bierze 
si# mi#dzy innymi pod uwag# oddzia"ywanie inwe-
stycji na krajobraz, ptaki i nietoperze, a tak$e od-
dzia"ywanie w zakresie pola elektromagnetycznego 
oraz akustycznego.

III. Energetyka Wiatrowa a Planowanie 

Przestrzenne

Energetyka wiatrowa ma niski wspó"czynnik g#-
sto&ci energii27 w porównaniu do paliwa konwencjo-
nalnego (np. ropy naftowej i jej pochodnych lub w#-
gla), co powoduje zwi#kszon% ch"onno&' przestrzeni. 
Wy"%czenia powierzchni, zwi%zane z fundamentami, 
placami technicznymi, drogami dojazdowymi, jak 
równie$ okresowe powierzchnie zwi%zane z monta-
$em to przestrze) stosunkowo niewielka (&rednica 
podstawy wie$y o mocy 2MW mo$e wykosi' ok. 
4 m), jednak ch"onno&' przestrzeni jest wi#ksza ze 
wzgl#du na odleg"o&' pomi#dzy turbinami, zwi%-
zan% z przes"anianiem. Przyjmuje si#, w zale$no&ci 
od lokalnej charakterystyki wiatru, odleg"o&ci mie-
dzy turbinami od 5 do 8 &rednic wirnika turbiny. Te 
odleg"o&ci, wraz ze skal% du$ych turbin wiatrowych 
sprawiaj%, $e farmy wiatrowe maj% potencjalnie 
du$y wp"yw na przestrze) i krajobraz.

III.1. Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji 

energetyki wiatrowej

Rozwój energetyki wiatrowej przyczynia si# do 
oddzia"ywania elektrowni wiatrowych na przyrod#, 
zasoby &rodowiska, bezpiecze)stwo publiczne, wa-
lory turystyczno – wypoczynkowe i uzdrowiskowe, 
walory kulturowe oraz krajobraz. Ocena mo$liwo&ci 
rozwoju energetyki, zgodnie z zasad% zrównowa$o-
nego rozwoju, powinna uwzgl#dni' uwarunkowania 
wynikaj%ce z: 1. ochrony przyrody; 2. ochrony te-
renów turystycznych i uzdrowiskowych; 3. ochrony 

26 Potwierdza to interpretacja Ministra Infrastruktury (pismo z dnia 
5 listopada 2008 r. znak BN1j-0701-12(2)/08), uzasadniona wyro-
kiem NSA z dnia 15 maja 2008 r. sygn., akt II OSK 548/07.

27 G#sto&' energii to ilo&' energii znajduj%cej w okre&lonej ob-
j#to&ci lub masie. Znaczenie tego terminu zale$y od mo$liwo&ci 
wydobycia tej energii – np. przez spalanie.
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krajobrazu kulturowego; 4. bezpiecze)stwa publicz-
nego; 5. ochrony krajobrazu.

1. Ochrona przyrody. Aby usystematyzowa' kwe-
stie lokalizacji elektrowni wiatrowych opracowano 
kryteria lokalizacyjne wskazuj%c obszary, które po-
winny by' bezwzgl#dnie wy"%czone z tego rodza-
ju zainwestowania (z uwagi na prawne i Þ nanso-
we konsekwencje generowane poprzez negatywny 
wp"yw na gatunki chronione), obszary mo$liwe do 
ograniczonego rozwoju si"owni wiatrowych oraz 
obszary, gdzie tego rodzaju inwestycje mog% by' lo-
kalizowane bez wi#kszych przeszkód28. W parkach 
narodowych i rezerwatach przyrody praktycznie 
wykluczone s% inwestycje zwi%zane z energetyk% 
wiatrow%. W parkach krajobrazowych i na obsza-
rach chronionego krajobrazu zakazana jest realiza-
cja przedsi#wzi#' mog%cych znacz%co oddzia"ywa' 
na &rodowisko wymagaj%cych sporz%dzenia raportu 
Oceny Odzia"ywania na +rodowisko29. Zakazy nie 
dotycz% realizacji Inwestycji celu publicznego, ale 
nawet w wypadku, gdy energetyka wiatrowa zostanie 
zaliczona do tej kategorii, trudno wyobrazi' sobie jej 
wspó"istnienie z obszarami chronionego krajobrazu 
i parkami krajobrazowymi. W ramach tych obsza-
rów szczególnie wra$liwe s% punkty i panoramy 
widokowe, naturalny krajobraz dolin rzecznych 
i zbiorników wodnych, krajobraz naturalnych eko-
systemów, szlaki turystyczne i obszary wypoczyn-
kowe. Cho' nie jest to uj#te w prawie w sposób 
ostateczny, przyjmuje si# strefy ochrony widoko-
wej wielko&ci od 3 km do kilkunastu km. Nale$y 
wy"%czy' z rozwoju energetyki wiatrowej tereny 
obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz nietope-
rzy z zachowaniem minimalnego bufora od obsza-
rów ostoi (stosowana jest 5-km strefa ochronna z 
mo$liwo&ci% zmniejszenia do 4km30; proponuje si# 
10-km stref# ochronn% od obszarów wra$liwych31). 
Ochrona zasobów le&nych32 polega mi#dzy innymi 
na ograniczaniu przeznaczenia gruntów le&nych na 

cele niele&ne lub nierolnicze oraz tworzeniu lasów 
ochronnych, co oznacza planowane sukcesywne 
powi#kszanie powierzchni lasów, gdzie nie mo$na 
lokalizowa' farm wiatrowych. Dodatkowo wskazuje 
si# wy"%czenie z lokalizacji elektrowni wiatrowych 
lasów i zadrzewie) oraz strefy 200 m od ich granic, 
jak równie$ s%siedztwo szpalerów drzew33.
2. Ochrona terenów turystycznych i uzdrowi-

skowych. Obszary ochrony uzdrowiskowej katego-
rii „A” (bezpo&redni obszar leczniczy), „B” (strefa 
ochrony uzdrowiskowej przeznaczona na nieuci%$li-
we w procesie leczenia obiekty) s% wy"%czone z lo-
kalizacji elektrowni wiatrowych, w streÞ e katego-
rii „C” (otulina uzdrowiska) lokalizacja turbin jest 
niewskazana ze wzgl#du na walory krajobrazowe34. 
W planowaniu przestrzennym uwzgledniaj%cym 
turbiny wiatrowe nale$y wzi%' pod uwag# zarów-
no istniej%ce, jak i projektowane obszary ochrony 
uzdrowiskowej. W zakresie ochrony obszarów tu-
rystyczno – wypoczynkowych turbiny wiatrowe 
uznawane s% w Polsce jako pogarszaj%ce walory 
turystyczne regionu. Celem wi#kszo&ci strategii pla-
nistycznych w Polsce jest ochrona przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych walorów obszarów 
wypoczynkowych, przy czym rozró$nia si# obszary 
o bardzo wysokich i wysokich walorach krajoznaw-
czych i wypoczynkowych o znaczeniu mi#dzyna-
rodowym i krajowym, na których regulacje prawne 
ograniczaj% mo$liwo&' budowy si"owni wiatrowych. 
Sugeruje si# równie$ wykluczenie terenów istniej%-
cej i projektowanej strefy ochrony klimatu, obsza-
rów ochronnych stref wypoczynkowych, obszarów 
o do&' wysokich i ponadprzeci#tnych walorach kra-
joznawczych i wypoczynkowych.
3. Krajobraz kulturowy. Przy wyborze lokaliza-
cji turbin wiatrowych nale$y uwzgl#dni' wymogi 
ochronne35 zawarte w ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, w my&l której ochronie 
i opiece podlegaj% elementy krajobrazu kulturowe-

28 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880, z pó(n. zm.).
29 okre&lonych w Rozporz#dzeniu Ministra 'rodowiska z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi ! mog#cych znacz#co 

oddzia"ywa! na &rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 215, poz. 1397).
30 Np. na terenie Województwa Pomorskiego. Zapisana w Posta-

nowieniu Wojewody Pomorskiego z dnia 21 marca 2008 r. znak: 
+R/VII.AM/6671-94/07/08.
31 Ocena ryzyka &rodowiskowego przy realizacji inwestycji 

w energetyce wiatrowej. Przewodnik dla inwestorów. Polska 

Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.
32 Ustawy z dnia 28 wrze&nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2005 Nr 
45, poz. 435, z pó(n. zm.) oraz Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i le&nych (Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 
1266, z pó(n. zm.).
33 Tymczasowe wytyczne dotycz#ce oceny oddzia"ywania elektro-

wni wiatrowych na nietoperze (2009).
34 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowisko-

wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 Nr 167, poz. 1399, 
z pó(n. zm.).
35 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pó(n. zm.) Formami 
ochrony zabytków s%: wpis do rejestru zabytków, uznanie za po-
mnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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go: zabytkowe zespo"y urbanistyczne i ruralistyczne, 
obiekty architektury sakralnej i &wieckiej, zespo"y 
pa"acowo – ogrodowe i dworskie, zabytki techniki 
i militarne, miejsca pami#ci, cmentarze i pomniki 
zag"ady, miejsca kultu religijnego oraz stanowiska 
archeologiczne. Przyjmuje si#, $e elektrownie wia-
trowe winny by' realizowane przy zachowaniu stref 
ochrony widokowej na podstawie studium widoko-
wego, bior%cego pod uwag# ochron# krajobrazu, osi 
widokowych, stref ekspozycji i obserwacji archeolo-
gicznej. Zamierzenia inwestycyjne przy wy$ej wy-
mienionych obiektach, a tak$e w obszarze ich wido-
kowego oddzia"ywania wymagaj% uzyskania zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wra$li-
we dla planowania energetyki wiatrowej tereny to 
równie$ proponowane formy ochrony krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego w postaci parków kultu-
rowych, wyznaczone w planach województw. Wy-
zwaniem jest tak$e postulat utrzymania regionalno-
historycznej skali i struktury jednostek osadniczych.
4. Bezpiecze stwo publiczne. Spod lokalizacji si-
"owni wiatrowych wykluczone s% tereny zalewowe, 
a tak$e tereny w odleg"o&ci mniejszej ni$ 50 m od 
stopy wa"u po stronie l%du. Nale$y równie$ wy-
kluczy' z lokalizacji tereny zagro$one osuwaniem 
mas ziemnych. W zakresie ochrony przed ha"asem 
i uci%$liwo&ciami optycznymi szczególnie istotne 
jest zapewnienie odpowiedniej odleg"o&ci si"ow-
ni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej w celu 
zachowania standardów emisyjnych (m. in. ha"asu 
i wibracji) oraz odpowiedniej odleg"o&ci w celu unik-
ni#cia efektu stroboskopowego (zwanego równie$ 
efektem migaj%cego cienia). Wykluczone jest budo-
wanie turbin wiatrowych w granicach administracyj-
nych miast oraz zabudowy wsi. Minimalna odleg"o&' 
si"owni wiatrowych od zabudowy skupionej, od po-

jedynczych zabudowa) mieszkaniowych, terenów 
szpitali i pobytu m"odzie$y nie jest okre&lona w pra-
wie36. Obszary, na których lokalizacja turbin wiatro-
wych jest ograniczona lub wykluczona, to równie$ 
rejony lotnisk, w których s%siedztwie usytuowanie 
obiektów budowlanych musi spe"nia' odpowiednie 
wymogi techniczne37 w zale$no&ci od przeznaczenia 
i projektu l%dowisk do 15000 m d"ugo&ci ca"kowitej 
pola wznoszenia/l%dowania o wymaganej wysoko&ci 
od 80 m i k%cie nachylenia 1:20. Obszarami zwi%za-
nymi z bezpiecze)stwem publicznym s% równie$ ob-
szary zamkni#te, zwi%zane z obronno&ci% pa)stwa38. 
Wokó" tych obszarów stworzone s% strefy ochronne 
z ograniczonym u$ytkowaniem i wysoko&ci% zabu-
dowy. Ograniczenia te zale$% od charakteru infra-
struktury wojskowej i s% wyznaczane jednostkowo.
5. Ochrona krajobrazu. Niezabudowane i harmo-
nijnie zabudowane cz#&ci krajobrazu Polski s% istot-
nym zasobem nieodnawialnym, chronionym praw-
nie39. Dla zachowania niepowtarzalnych warto&ci 
estetycznych krajobrazu istotne jest zachowanie 
jego cech, walorów i warto&ci – zarówno natural-
nych, jak i kulturowych. Jako narz#dzia tej ochrony 
w polskim prawie40 stosuje si# parki narodowe, par-
ki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 
parki agroekologiczne oraz strefy bogatego przy-
rodniczo oraz harmonijnego krajobrazu rolniczego 
o walorach wypoczynkowych, a tak$e strefy ekspo-
zycji krajobrazowej szlaków turystycznych. Ochro-
nie podlegaj% strefy krajobrazu wizualnego (pano-
ramy i otwarcia widokowe wraz z ich przedpolami, 
strefy ekspozycji krajobrazowej obszarów chronio-
nych, osie widokowe, obszary o wysokich walorach 
krajobrazowych), w których ingerencja wymaga 
sporz%dzania studiów krajobrazowych, b#d%cych 
zbiorem wytycznych do planowania przestrzenne-

36 Brak takich zapisów w Rozporz#dzeniu Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada! budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690, z pó(n. zm.). W §13 ust. 3 wspomina si# o sy-
tuowaniu obiektu przes"aniaj%cego w odleg"o&ci nie mniejszej 
ni$ 10 m od okna pomieszczenia przes"anianego, co mo$e mie' 
zastosowanie w przypadku si"owni wiatrowych niezaliczanych 
do inwestycji mog%cych znacz%co oddzia"ywa' na &rodowisko 
- o wysoko&ci ca"kowitej do 30 m. Szacowana odleg"o&' 500 
m to rzeczywisty zasi#g ha"asu si"owni wiatrowych (zale$ny od 
producenta, wielko&ci i rodzaju maszyny) i polskie normy w za-
kresie dopuszczalnych poziomów emisji ha"asu, które w najbar-
dziej restrykcyjnych wypadkach dopuszczaj% poziom ha"asu do 
40 dB. Rozporz#dzenie Ministra 'rodowiska z dnia 14 czerwca 

2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów ha"asu w &rodo-

wisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
37 Rozporz#dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 

2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spe"nia! obiekty 

budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 
r. Nr 130, poz. 1192, z pó(n. zm.) oraz Rozporz#dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymaga% dla 

l#dowisk (Dz. U. Nr 170, poz. 1791 z pó(n. zm.). 
38 Rozporz#dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 

2003 r. w sprawie terenów zamkni tych niezb dnych dla obron-

no&ci pa%stwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz.1368).
39 Poprzez zasady Natura 2000, inne obszary chronione i formy 
planistyczne.
40 W planowaniu przestrzennym energetyki wiatrowej nale$y 
wzi%' pod uwag# zarówno istniej%ce, jak i projektowane formy 
ochrony krajobrazu.
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Tabela II. Orientacyjne strefy widoczno&ci turbin wiatrowych. Na podstawie: M. Stryjecki, K. Mielniczuk, Wytyczne w zakresie pro-

gnozowania oddzia"ywania na &rodowisko farm wiatrowych, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównowa$onej we wspó"pracy z Departa-
mentem Ocen Oddzia"ywania na +rodowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony +rodowiska, 2010 oraz Biuro Planowania Przestrzennego 
w Lublinie, Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim, Lublin 2011
Table II. Orientation zones of wind turbines’ visibility. On the basis of: M. Stryjecki, K. Mielniczuk, Wytyczne w zakresie prognozo-

wania oddzia"ywania na &rodowisko farm wiatrowych, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównowa$onej we wspó"pracy z Departamen-
tem Ocen Oddzia"ywania na +rodowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony +rodowiska, 2010 and Biuro Planowania Przestrzennego w 
Lublinie, Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim, Lublin 2011

Tabela III. Klasy szorstko&ci terenu. Na podstawie: Polish Wind Energy Competence Center
http://www.polishwindenergy.com/index.php/kompendium-wiedzy-o-energetyce-wiatrowej/64-klasy-szorstkoci
Table III. Classes of terrain’s roughness. On the basis of: Polish Wind Energy Competence Center http://www.polishwindenergy.com/
index.php/kompendium-wiedzy-o-energetyce-wiatrowej/64-klasy-szorstkoci

go. Turbiny wiatrowe, jako elementy techniczne, 
uwa$ane s% przez cz#&' planistów za elementy dys-
harmonijne krajobrazowo i agresywne, ingeruj%ce 
w to$samo&' miejsca, zatem przed ich wprowadza-
niem krajobraz jest chroniony. Skala oddzia"ywa-
nia widokowego du$ych turbin sprawia, $e wybór 
ich lokalizacji powinien by' przygotowany bardzo 
starannie z punktu widzenia wp"ywu na krajobraz, 
w"%cznie z wizualizacjami wariantowymi propo-
nowanych lokalizacji inwestycji. Nale$y przygoto-
wa' analiz# skali oddzia"ywania bior%c pod uwag# 

strefy oddzia"ywania i specyÞ k# uksztaltowania te-
renu41. Na terenie p"askim mo$na wyró$ni' cztery 
strefy oddzia"ywania du$ych turbin wiatrowych 
(tab. II). 

III.2. Techniczne Uwarunkowania dla 

Projektowania Energetyki Wiatrowej

Ekonomiczno&' technologii wiatrowej jest wra$-
liwa na lokalne warunki infrastrukturalne oraz geo-
graÞ czne, które zaw#$aj% obszar mo$liwy do posa-

41 Wraz ze wzrostem odleg"o&ci obserwowania elektrowni wia-
trowej jej dysonans krajobrazowy maleje. Horyzont na obszarze 
p"askim znajduje si# w odleg"o&ci ok. 5 km. Wraz ze wzrostem 
wysoko&ci punktu obserwacyjnego horyzont oddala si# - np. 
przy ró$nicy wysoko&ci rz#du 100 m horyzont wnosi ju$ ok. 
36 km. Istotnym elementem specyÞ ki ukszta"towania terenu, 

który wp"ywa na widoczno&' dominant s% równie$ naturalne ele-
menty przes"aniaj%ce, np. wzgórza, których wp"yw powinien by' 
uj#ty w analizie widoczno&ci. W przygotowanej analizie nale$y 
wzi%' pod uwag# Þ zjograÞ e, walory ekologiczno-krajobrazowe, 
ci%gi komunikacyjne, funkcje terenów, etc.
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dowienia si"owni: 1. Warunki wietrzno&ci oraz 2. 
Uwarunkowania infrastrukturalne.
1. Warunki wietrzno!ci. Obecnie stosowane w Pol-
sce mapy warunków wietrzno&ci s% bardzo uprosz-
czone (il. 7). Do analizy zasobów energii wiatru wy-
magane jest uwzgl#dnienie klas szorstko&ci terenu, 
poniewa$ struktura zabudowa) i uksztaltowania te-
renu ma wp"yw na turbulencje oraz pr#dko&' stru-
mienia powietrza (tab. III).
2. Uwarunkowania infrastrukturalne. Istotny 
wp"yw na lokalizacj# turbin wiatrowych ma do-
st#pno&' do sieci elektroenergetycznej. Jest to du$a 
blokada dla rozwoju energetyki wiatrowej ze wzgl#-
du na niewielkie rezerwy mocy przesy"owej, jak 

równie$ wysokie koszty modernizacji i rozbudo-
wy sieci oraz stacji transformatorowych. Do wnio-
sku o przy"%czenie farmy wiatrowej do sieci nale$y 
w obecnym stanie prawnym42 przed"o$y' do przed-
si#biorstwa energetycznego miedzy innymi wypis 
i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego lub decyzj# WZIZP dla nieruchomo-
&ci, jak równie$ ekspertyz# wp"ywu przy"%czanych 
urz%dze) i instalacji na sie' elektroenergetyczn%. 
W przypadku sieci elektroenergetycznej istotnym 
aspektem jest równie$ odleg"o&' od sieci43 oraz od 
najbli$szego punktu przy"%czeniowego. Kolejnym 
istotnym aspektem lokalizacji si"owni wiatrowych 
jest dost"pno!# infrastruktury transportowej. 

42 Nowelizacja Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne, która wesz"a w $ycie 11.03.2010 r.
43 Istotne jest okre&lenie nie tylko maksymalnej, ale równie$ mi-
nimalnej odleg"o&ci turbiny wiatrowej od sieci. Z zalece) PSE 
wynika, $e odleg"o&' najbardziej skrajnego elementu turbiny od 

7. Mapy warunków energetycznych wiatru w Polsce.  ród"o: O&rodek Meteorologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
Mapa na podstawie okresu obserwacyjnego 1971-2000

7. Maps of wind energy conditions in Poland. Source: Center of Meteorology, Institute of Meteorology and Water Management. Map 
on the basis of observation period 1971-2000

osi linii NN powinna ona wynosi' trzykrotn% wielko&' &rednicy 
wirnika, Odleg"o&! turbin wiatrowych od linii elektroenergetycz-

nych NN. Standardowa specyÞ kacja techniczna, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne Operator S.A., Konstancin – Jeziorna, luty 
2009.
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44 W zakresie szeroko&ci pasa drogowego z poboczem, limitów 
wysoko&ci i odpowiedniej geometrii dróg.
45 a nie, jak dotychczas, planowanie dla poszczególnych loka-
lizacji.
46 Co jest elementem narz#dzia EnerPol.
47 Np. w Dolnej Saksonii ustalono odleg"o&ci 500 m od budyn-
ków mieszkalnych, 200 m od pojedynczych zabudowa) i osiedli 
o funkcjach wypoczynkowych, 200 m od lasów i 100 m od te-
renów o warto&ciowym krajobrazie naturalnym, J. Ma'kowiak, 
Do&wiadczenia Niemiec w zakresie wp"ywu elektrowni wiatro-

wych na &rodowisko i krajobraz, „Problemy Ocen +rodowisko-
wych”, 2002, nr 3(18). Europejskie Stowarzyszenie Energetyki 
Wiatrowej (EWEA) podaje list# czynników ograniczaj%cych ne-
gatywny wp"yw farm wiatrowych na krajobraz, do których na-

Dotyczy to przede wszystkim sieci drogowej zapew-
niaj%cej dro$no&'44 wielkogabarytowego transportu 
elementów turbin wiatrowych. 

IV. Sugestie dla planowania przestrzennego 

energetyki wiatrowej

Wieloaspektowo&' planowania przestrzennego 
energetyki wiatrowej spowodowana jest jej stosun-
kowo du$ym oddzia"ywaniem na &rodowisko, jak 
równie$ skomplikowanymi wymogami techniczny-
mi. W tej sytuacji brak wypracowanych jednolitych 
zasad i wymaga) dotycz%cych procesu planistyczne-
go powinien by' rozwi%zany w celu usuni#cia blo-
kad rozwoju OZE. W procesie planistycznym nale$y 
przeanalizowa' szereg scenariuszy planistycznych 
wraz z ocen% skutków &rodowiskowych i ekonomicz-
nych dla analizowanego regionu. W tym celu mo$na 
zastosowa' narz#dzia u"atwiaj%ce podejmowanie de-
cyzji, np. program EnerPol, stworzony przez Labo-
ratorium Konwersji Energii ETH Zürich, opieraj%cy 
si# na automatyzacji analiz w systemie GIS w celu 
projektowania lokalizacji energetyki wiatrowej oraz 
optymalizacji rozwoju sieci elektroenergetycznej na 
cele przy"%czenia mocy z wiatru. Program pomaga 
w systemowym planowaniu poprzez ogólnosystemo-
we analizy45. np. dotycz%ce mo$liwo&ci modernizacji 
i rozbudowy regionalnego systemu energetycznego 
dla odbioru energii z elektrowni wiatrowych. Pro-
gram ten, poza 250 dotychczas zaprogramowanymi 
warstwami map i danych (Tab. IV), mo$e zosta' do-
stosowany do specyÞ ki planowania przestrzennego 
w Polsce, jak równie$ pomóc oceni' skutki nowych 
ogranicze) prawnych (np. w zakresie odleg"o&ci tur-
bin wiatrowych od kraw#dzi lasu).

W ramach planowania przestrzennego powinno 
si# wskaza' obszary wykluczone z inwestycji (np. 
parki narodowe, skupiska zabudowa) mieszkal-
nych), wielko&' ich terenów ochronnych, uwzgl#d-

ni' obszary do rozwoju energetyki wiatrowej z ogra-
niczeniami w zakresie skali inwestycji, jak równie$ 
wskaza' najkorzystniejsze tereny dla inwestycji 
wiatrowych. W planowaniu nale$y wzi%' pod uwa-
g# tereny o najwy$szym potencjale ekonomicznym 
energetyki wiatrowej, co pozwoli na najefektywniej-
sze wykorzystanie tego zasobu, a jednocze&nie na 
ograniczenie turbin wiatrowych do skupisk, by unik-
n%' chaosu przestrzennego pojedynczych turbin, 
których efekt krajobrazowy jest znacznie bardziej 
rozleg"y, a wydajno&' konwersji energii ograniczo-
na. Do projektowania przestrzennego energetyki 
wiatrowej nale$y zastosowa' wielopoziomowe ana-
lizy planistyczne, w"%cznie z analiz% skutków krajo-
brazowych. Geostruktura terenu mo$e by' zautoma-
tyzowana46: model terenu w sposób cyfrowy mo$na 
przetransformowa' w przestrze) 3D, co pozwala na 
przybli$one okre&lenie widoczno&ci i przes"ania-
nia form terenu czy zweryÞ kowa' stopie) otwarcia 
danej panoramy widokowej, nie zast%pi jednak ko-
nieczno&ci rzeczywistej wizji lokalnej w przypad-
kach wra$liwych. Poza koordynacj% przestrzenn% 
automatyzacja przy u$yciu odpowiednich narz#dzi 
pozwala na symulacje potencjalnego oddzia"ywania 
akustycznego farm wiatrowych czy korytarzy prze-
lotowych ptaków i nietoperzy. Automatyzacja skom-
plikowanej procedury planistycznej mog"aby pomóc 
planistom w optymalnym wprowadzeniu technolo-
gii OZE na poziomie wojewódzkim i gminnym, jak 
równie$ na poziomie regulacji centralnych (il. 8).

W celu ustalenia najbardziej optymalnych para-
metrów nale$y rozwa$y' ró$ne scenariusze bior%c 
pod uwag# do&wiadczenia krajów o wi#kszym do-
robku w zakresie planowania energetyki wiatrowej 
oraz wyniki bada)47. Dobre praktyki w planowaniu 
i realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej nale-
$y w systematyczny sposób przeanalizowa', a wy-
niki analiz rozpowszechni' i zastosowa' w „prawie 
przestrzennym”. Analizy scenariuszowe pozwo-

le$y: jednorodno&' wizualna farmy wiatrowej; zminimalizowa-
nie ilo&ci ogrodze), budowli pomocniczych i dróg; stosowanie 
wie$ pe"nych, rurowych; ograniczenie wysoko&ci w zale$no&ci 
od krajobrazu; stosowanie podziemnych kabli energetycznych. 
Sugeruje si# równie$ stosowanie si"owni o trzech "opatach wir-
nika, jak równie$ wybieranie mniejszej ilo&ci turbin o wy$szej 
wydajno&ci pojedynczego wiatraka (National Wind Coordina-
ting Committee, 2006). Istotne wydaje si# równie$ ponowne 
rozwa$enie sposobu znakowania turbin na potrzeby lotnictwa: 
rozbie$no&ci regulacyjne z ró$nych krajów wskazuj%, ze pewne 
zmiany w tym zakresie s% mo$liwe, co pomog"oby ograniczy' 
negatywne skojarzenia powodowane przez ostre barwy oraz 
oznaczenia &wietlne. 
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l% zoptymalizowa' wielko&' i zakres obszarów 
ochronnych wokó" terenów wykluczonych z loka-
lizacji energetyki wiatrowej w przypadku automa-
tyzacji cz#&ci planowania, przydatne jednak b#dzie 
wprowadzenie numerycznej kategoryzacji prioryte-
tów rozwojowych i ochronnych. Nieustalone w pra-
wie polskim kwestie odleg"o&ci, np. od zabudowy 
mieszkaniowej, dróg i linii kolejowych, linii wyso-
kiego i &redniego napi#cia, &ciany lasu, zadrzewie) 
i szpalerów drzew czy s%siednich farm wiatrowych 
powinny by' poddane scenariuszowej analizie skut-
ków danych regulacji. Wielka ilo&' scenariuszy nie 
mo$e zosta' wykonana tradycyjnymi metodami 
planistycznymi, nie uwzgl#dniaj% one bowiem kwe-
stii ekonomiczno&ci przedsi#wzi#cia, w niepe"ny 
sposób odnios% si# równie$ do zagadnie) optyma-
lizacji rozwoju i wykorzystania sieci elektroenerge-
tycznej. Przyk"adem obecnie stosowanych narz#dzi 
planistycznych w porównaniu do narz#dzi dost#p-

nych jest mapa wiatru (il. 7), której szczegó"owo&' 
nie pozwala na w"a&ciw% ocen# wietrzno&ci terenów 
na potrzeby inwestycji wiatrowych, co nie skutku-
je (w przeciwie)stwie do dost#pnych programów 
lokalizacyjnych jak EnerPol) ich optymalnym roz-
mieszczeniem i dobraniem rodzaju turbin, jak rów-
nie$ przeanalizowaniem ich wzajemnego wp"ywu 
na inne farmy wiatrowe, co w efekcie przynios"o-
by dobranie odleg"o&ci miedzy farmami i turbinami 
w sposób realistyczny i zale$ny od charakterystyki 
wiatrowej i uksztaltowania terenu danej lokalizacji. 
Analizy, które mo$na wykona' w planowaniu prze-
strzennym wielkopowierzchniowym nie uwzgl#d-
niaj% równie$ poziomu lokalnego w skali pojedyn-
czych zabudowa) czy pomników. 

Mo$na dyskutowa' z szeregiem za"o$e), które s% 
rozwa$ane do wprowadzenia w planowaniu ener-
getyki wiatrowej. Na przyk"ad z ogólnie przyj#tym 
w Polsce za"o$eniem negatywnego wp"ywu si"owni 

Tabela IV. Mo$liwo&ci automatyzacji cz#&ci procedury planistycznej – warstwy i analizy zautomatyzowane w programie EnerPol. 
 ród"o: Laboratory for Energy Conversion, Raport Wewn#trzny (stan na rok 2012)
Table IV. Possibilities of automation of planning procedure’s elements – layers and analysis automated in EnerPol program. Source: 
Laboratory for Energy Conversion, Internal Report (state for year 2012)
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wiatrowych na turystyk#. Wst#pne wyniki analiz ze 
Szkocji, Danii i Australii48 wskazuj% bowiem raczej 
na przeciwny trend. Dyskusyjne s% równie$ sugestie 
dotycz%ce optymalnej odleg"o&ci od granicy lasu dla 
jako&ci wiatru, których przypadkowa propozycja od 
3 do 5 km (Olech 2006) nie ma potwierdzenia w ana-
lizie turbulencji i ich wp"ywu na ekonomik# energe-
tyki wiatrowej. Dyskusyjne pozostaj% kwestie odle-
g"o&ci od zalesie) zwi%zanych z negatywnymi skut-
kami dla nietoperzy – w tym wypadku mo$liwe jest 
na przyk"ad wprowadzenie specjalnych urz%dze) od-
straszaj%cych te ssaki. Równie$ kwestia unikania te-
renów przelotowych ptaków mo$e zosta' ponownie 

zweryÞ kowana: w przypadku przelotów okresowych 
rozwa$one mo$e by' wprowadzenie wy"%cze) okre-
sowych turbin wiatrowych posadowionych na tych 
terenach. Nale$y ponownie rozwa$y' tak$e postulat 
wyeliminowania obszarów rolniczych o wysokiej 
jako&ci gleby: wielko&' terenów farm wiatrowych 
nie wyklucza dalszej produkcji rolnej. Powinno si# 
jednak na tych terenach ograniczy' produkcje upraw 
atrakcyjnych dla ptaków (np. oziminy). W przypad-
ku najbardziej dogodnych terenów pod inwestycje 
wiatrowe proponowana jest równie$ zmiana deÞ ni-
cji Inwestycji celu publicznego w taki sposób, by 
uwzgl#dnia"a same turbiny wiatrowe49.

8. Przyk"adowa mapa powsta"a w wyniku analizy potencja"u energii wiatrowej przy u$yciu narzedzia EnerPol. Wewn#trzna stopa 
zwrotu z inwestycji wiatrowych na terenie Polski.  ród"o: Laboratory for Energy Conversion, E. Kochman, A. Singh, D. Willi, N. 

Chokani, R.S. Abhari, Large-scale Geographic Assessment of Performance Uncertainty in Wind Power Projects, Proceeding of Euro-
pean Wind Energy Association 2012

8. Sample map established as a result of the analysis of wind energy potential using EnerPol tool. Internal rate of return on wind power 
investments in Poland. Source: Laboratory for Energy Conversion, E. Kochman, A. Singh, D. Willi, N. Chokani, R.S. Abhari, Large-

scale Geographic Assessment of Performance Uncertainty in Wind Power Projects, Proceeding of European Wind Energy Association 
2012

48 Tourist Attitudes Toward Windfarms. Summary report, Wind 
Farms Research for Scottish Renewables Forum and BWEA, 
Edinburgh, Scotland 2002; T. Brady, C. Brady, Wind Farms 

and Tourism, Australian Wind Energy Association, „Moyne Ga-
zette”, 2003, nr 18/9.

49 Cel energetyki wiatrowej jest zgodny z celem wskazanym 
przez ustaw# o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
okre&laj%c% ICP jako dotycz%c% dzia"a) o znaczeniu lokalnym 
lub ponadlokalnym, które stanowi% realizacje celów publicz-
nych. Takie traktowanie farm wiatrowych jest zgodne z Dyrek-
tyw% Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania 
stosowania OZE (nr 2009/28/WE).
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Podsumowanie

Farmy wiatrowe to technologia stosunkowo 
m"oda, na terenie Polski, nie ma zatem tradycji 
energetyki wiatrowej. Jest to technologia wkracza-
j%c% w przestrze) zbudowan% w sposób widoczny, 
w przeciwie)stwie do elektryczno&ci produkowanej 
poza gmin% ze z"ó$ zasobów naturalnych, b#d%cych 
cz#sto poza kontynentem, a zatem poza horyzontem 
widzenia. W celu jej optymalnej i jak najmniej inwa-
zyjnej adaptacji konieczna jest weryÞ kacja prioryte-
tów, prowadz%ca do wprowadzenia nowych struktur 
prawnych i procedur, jak równie$ pozwalaj%ca na 
rozwój infrastruktury OZE na terenach wiejskich. 
Akustyczne i wizualne symulacje wp"ywu mog% by' 
wykonywane na poziomie lokalnym i regionalnym 
oraz zintegrowane z planowaniem przestrzennym, 
za pomoc% funkcji takich jak EnerPol. W przysz"o&ci 
urbanistyka powinna skorzysta' z nowych technolo-
gii informacyjnych, zapewniaj%cych przyspieszenie 
procesow oraz dost#pu do najbardziej aktualnego 
stanu wiedzy w takich aspektach planowania jak 
energetyka oraz lokalny wp"yw gospodarczy.
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