Aspekty Planistyczne i
Środowiskowe
dotyczące Odnawialnych
Źródeł Energii

Krótko o Sobie


Inżynier Systemów Elektroenergetycznych



Doświadczenie w projektowaniu i realizacji elektrowni wiatrowych w
szczególności w Republice Irlandii i w Polsce, a także w Kanadzie,
Południowej Afryce i Wielkiej Brytanii



Przygotowanie i sporządzenie Raportów Due Dilligence dla farm wiatrowych
na terenie kraju dla elektrowni wiatrowych o mocy ponad 2000MW



Pomysłodawca i Prokurent Projektu Śląskie Elektrownie Słoneczne
realizowanego na terenie Miasta Tychy, Mysłowice, Lędziny, Racibórz, Żory*,
Sośnicowice* o mocy 13MW



Opracowanie Folderu Informacyjnego dla Gmin: Gminna Samowystarczalność,
umiejętne wykorzystania potencjału przemysłowego OZE i SMART GRID

Badanie Opinii Publicznej wśród
samorządowców (2013)


OZE szansą na rozwój 69%



Inwestycja w przyszłość 61%



Szansa na dodatkowe zyski dla lokalnego budżetu 59%



OZE to znaczący element gospodarki 86%.



43 % samorządów stwierdziło, że do 2050 r. udział OZE
powinien wzrosnąć do poziomu 20-40%, jednak 1/3
gmin jest zdania że powinno to być 40-60%.



Zagrożenie dla gminy ze strony zielonej energii
widziało 7%.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Opinie Samorządów nt.
Energetyki
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85%

Wiatr
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54%

Geotermia
65%
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Jądrowa
Węgiel

Strategie i Plany skąd to się bierze?
Dyrektywy Unii Europejskiej
2009/28/WE 3x20

wzrostu udziału energii odnawialnej w zużyciu końcowym do 15%
zmniejszenie emisji CO2 o 20%
zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku.

Prawo i Strategie Krajowe

Strategii Rozwoju Źródeł Odnawialnych (2011)
Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku (2009)
Program dla Elektroenergetyki (2006)

Strategia Województwa Śląskie
2020 (2010) Śląskie 2020+ (2013)
oraz Plan Zagospodarowania

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenach
nieprzemysłowych województwa Śląskiego...”

Strategia Starostwa Gliwickiego
2005-2020 (2008)

Brak nawiązania do OZE
Poprawa jakości powietrza
Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego oraz Strategia Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego

Cele Strategii i Programu OZE dla
Województwa Śląskiego
Strategia Województwa Śląskie 2020

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na
terenach nieprzemysłowych województwa
Śląskiego...”

Równolegle do restrukturyzacji przemysłu działania
związane z restrukturyzacją rolnictwa…, poprzez
promowanie nowych działalności gospodarczych, w tym
pozarolniczych, a w szczególności turystyki, rekreacji i
usług czy produkcji w zakresie odnawialnych źródeł energii

Tworzenie warunków i mechanizmów dla szerokiego
wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej
na terenach nieprzemysłowych województwa Śląskiego.
Intensywny rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu
regionalnym i lokalnym

wsparcie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w
ramach elektrowni wodnych i energetyki
geotermalnej oraz elektrowni wiatrowych, wspieranie
rozwoju energetyki rozproszonej na terenach wiejskich;

szerokie wprowadzenie nowoczesnych technologii i
urządzeń przetwarzających energię ze źródeł
odnawialnych na nośniki użyteczne

wsparcie dla rozwiązań zwiększających efektywność
produkcji i wykorzystania energii
elektrycznej, m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych
technologii i odnawialnych źródeł energii

popularyzację i wdrożenie najlepszych praktyk w
dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych,
administracyjnych i finansowych;

Strategia Ochrony Przyrody
Województwa Śląskiego do 2030r.
• Ważnym zagadnieniem, związanym bezpośrednio z rozwojem
gospodarczym, jest odnawialność zasobów, a szczególnie
niebezpieczeństwo ich wyczerpania, uzależnione od intensywności ich
pozyskiwania przez człowieka. Jako że środowisko przyrodnicze
stanowi zbiór elementów warunkujących życie człowieka i
zaspokajanie jego potrzeb, gospodarowanie nimi powinno być
racjonalne, przez co należy rozumieć oszczędne i właściwe
pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie danego zasobu.

• Duży potencjał odnawialnych źródeł energii przy dzisiejszym
niewielkim udziale wykorzystania OZE.
• Rewitalizacja i rekultywacja terenów zdegradowanych.
• Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Wymagane Procedury Administracyjne
Rodzaj Instalacji

Decyzja Środowiskowa

Pozwolenie Budowlane

Instalacja wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii, o
całkowitej wysokości nie mniejszej niż 30 m

TAK

TAK

Instalacja wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii, o
całkowitej wysokości nie wyższej niż 30 m

NIE

TAK

Instalacja Fotowoltaiczna o powierzchni powyżej 1ha lub 0,5ha na
obszarach objętych ochroną przyrody

TAK

TAK

Instalacja Fotowoltaiczna do 40kW

NIE

NIE

W zależności od powierzchni

TAK

Pompy ciepła wymagające odwiertów o głębokości poniżej 30m

TAK

TAK

Zewnętrzne Pompy Ciepła

NIE

NIE

Instalację Kolektorów Słonecznych

NIE

NIE

Biogazownia poniżej 0,5MW

NIE

TAK

Instalacja Fotowoltaiczna powyżej 40kW

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
• Studium NIE JEST Aktem Prawa Miejscowego więc nie jest dokumentem
zobowiązującym inwestora. Jest to dokument, zobowiązujący Gminę do
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o
określonym zagospodarowaniu;
• Studium NIE może być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej
lub warunków zabudowy;
• Zgodnie Art. 10 ust. 2a jeżeli na obszarze Gminy przewiduje się
wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia
wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych o mocy 100kW, a także ich
strefy ochrony związane z ograniczeniami w zabudowie i
zagospodarowaniu przestrzennym i użytkowaniu terenu, w Studium ustala
się ich rozmieszczenie;
PROBLEMY:
• Bardzo ograniczony udział społeczeństwa
• Brak merytorycznej analizy względem dokumentów o wyższej hierarchii
• Błędna interpretacja orzeczeń sądowych w szczególności wyroku NSA z 6
sierpnia 2009 (II SKO 1250/08)

Studium Uwarunkowań na przykładzie
Gminy Gierałtowice i Gminy Głubczyce
GIERAŁTWOWICE
W Strefie C oznaczonej symbolem R, symbolem ZR (tereny
zieleni nieurządzonej), symbolem WP (tereny obiektów i
urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej), symbolem
TR (tereny rekultywacji) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej,…., w tym urządzeń do produkcji
energii odnawialnej

GŁUBCZYCE
RU (tereny zabudowy produkcyjno – usługowej związanej
z obsługą Gospodarstw)
Zagospodarowanie podstawowe: baza sprzętowo-magazynowa
produkcji roślinnej i zwierzęcej, hodowla drobiu i zwierząt,
przetwórstwo rolne, w tym suszarnie, biogazownie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MUSI być zgodny ze
Studium Uwarunkowań Gminy;
• Z ustawy o zagospodarowania i planowaniu przestrzennym nie wynika,
by obowiązkowe było sporządzenie MPZP dla odnawialnych źródeł
energii;
• Brak wzmianki o możliwości lokalizacji Odnawialnych Źródeł
WYKLUCZA ich lokalizację na terenach otwartych nie będących
budynkami!
• Prawo własności jest prawem konstytucyjnie chronionym wynikającym
również z prawa budowlanego. Rada Gminy jednak w ramach
przyznanego jej ‚władztwa planistycznego’ nie może tego władztwa
nadużywać. Prawo własności może być ograniczone tylko i w przypadku
gdy są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, porządku
publicznego, ochrony zdrowia i środowiska albo wolności i praw innych
osób, więc charakter ten wynika z INTERESU PUBLICZNEGO.
• Co oznacza wyrażenie ‚Tereny Przemysłowe’ czy wiatrak lub
elektrownia słoneczna zalicza się do przedsięwzięć przemysłowych?

Przykład Miejscowego Planu
Zagospodarowania Miasto Żory i Zabrze
UCHWAŁA NR 123/X/11 RADY MIASTA ŻORY
Na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyznacza się między innymi lokalizację
elektrowni wiatrowych o wysokości całkowitej konstrukcji nośnej do 15m, sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. UWAGA: MPZP nie dopuszcza
lokalizacji elektrowni słonecznych, pomp ciepła lub mikro-biogazowni rolniczych
UCHWAŁA Nr XLIII/562/09 RADY MIEJSKIEJ w ZABRZU
•

dla terenów wyznaczonych w planie pod lokalizację zakładów przemysłowo - usługowych,
dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła (kotłowni), z wykorzystaniem
ekologicznych paliw, głównie energii elektrycznej i innych;

•

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z zasilaniem energią elektryczną,
na terenach nie wyznaczonych w planie pod takie zagospodarowanie, jeśli wynikać to będzie
z potrzeby zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców;

•

nakaz stosowania ekologicznych nośników energii, nowoczesnych urządzeń
i technologii dot. nowych przedsięwzięć;

•

maksymalna wysokość zabudowy – 25,00m włącznie – dopuszcza się przekroczenie wysokości i
indywidualny sposób kształtowania zabudowy wynikający z wymogów technologicznych
realizowanych budynków (lub ich zespołów);

Warunki Zabudowy
• Warunki Zabudowy to skrócony proces planistyczny w przypadku braku Miejscowego
Planu Zagospodarowania. Reguluje to Art. 61 ustawy o planowaniu przestrzennym
ale czy na pewno?
• Warunki Zabudowy NIE muszą być zgodne ze Studium Uwarunkowań Gminy!!!
• Dla odnawialnych źródeł energii NIE wydaje się decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego!

• Czy można zrealizować inwestycję OZE na podstawie Warunków Zabudowy?
• Czym jest de facto elektrownia wiatrowa lub elektrownia słoneczna? I jak wydaje
się Warunki Zabudowy dla instalacji OZE?

Ciekawe Pomysły Urbanistyczne
Father Collin Park - Dublin

Ciekawe Projekty

Nowa Wieś, Zajazd Mistral, Droga S1 Częstochowa

Ruda Śląska Przedsiębiorstwo Wodociągów 0,5MW

Dwie 15m turbiny
wiatrowe na budynku
mieszkalnym
Kent Wielka Brytania
Instalacja Greenpeace
Gmina Gubin

Dziękuję za Uwagę!
Pytania?
kras.marek@gmail.com

