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Wstęp

Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce jest materią niezwykle
zmienną. Trzeba zauważyć, że nadal – jako Polska – budujemy własny mix energetyczny i w związku z tym ewolucji ulegają także przepisy prawa. W ostatnim czasie jest to szczególnie widoczne, pojawiły się
bowiem w obrocie prawnym zupełnie nowe ustawy, zmieniono także
te, które obowiązywały do tej pory. Jednym z najważniejszych aktów
w tym zakresie jest uchwalona 20 lutego 2015 r. ustawa o odnawialnych
źródłach energii1, która wprowadziła kierunek prosumencki. Z końcem
2015 r. weszła w życie ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu2, która
wpłynęła w znacznym stopniu na zdolności planistyczne gmin. W tym
okresie dokonano także istotnej zmiany przepisów ustawy o działach
administracji rządowej3, wprowadzając nowy dział „energia”. W ostatnim
roku wielokrotnie zmieniono także Prawo energetyczne – m.in. pod kątem
wprowadzenia nowych zasad związanych z rynkiem energii odnawialnej.
Połowa 2016 r. przyniosła dwie nowe ustawy: z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych4 oraz o efektywności energetycznej5.
1
2

3

4
5

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).
Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774).
Ustawa z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960).
Dz. U. poz. 961.
Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).
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Wstęp

Początkowy zachwyt ideą energetyki rozproszonej został w ostatnim czasie w Polsce nieco ochłodzony – w związku z uchwaleniem nowej
ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wprowadzającej sztywne odległości wiatraków od zabudowań. Nie są jeszcze w ogóle
znane na tym etapie skutki takiej regulacji prawnej, można jednak
założyć, że rozwój energetyki wiatrowej w Polsce zostanie w pewnym
stopniu ograniczony. Jednak istnieją także inne odnawialne źródła
energii pozostające nadal poza tak szczegółową regulacją normatywną.
Zebrane w niniejszej monografii pokonferencyjnej referaty mają na
celu nakreślenie problemów występujących na gruncie normatywnym
w zakresie tworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Autorzy odnoszą się w tych referatach również do praktyki, analizując
niejednokrotnie wpływ prawa na rzeczywistość, co podnosi znacząco
rangę tego opracowania. Jak wskazano wcześniej, przestrzeń normatywna obejmująca odnawialne źródła energii jest płynna i zmienna,
pozostaje więc szerokie pole do badań o charakterze prawno-porównawczym. Poniższe referaty mają za zadanie – w pewnym zakresie –
wypełnienie tej przestrzeni.
dr Mariusz Szyrski

