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Tabela uwag do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (UD34) 
 
 
 

Lp. Jednostka redakcyjna Stanowisko/opinia podmiotu 

 
CZĘŚĆ I.  

UWAGI KLUCZOWE  

1.  Art. 3 ust. 3 
 
 

Proponuje się nadać art. 3 pkt 3 następujące brzmienie: 
 
„3) morska farma wiatrowa – instalację odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, w skład której wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych;” 
 
Uzasadnienie: 
 
Proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie regulacji wynikających z proponowanej ustawy z przepisami ustawy o 
odnawialnych źródłach energii, w której urządzenia służące do wyprowadzenia mocy również nie stanowią elementu 
instalacji OZE. Zbyt szerokie zakreślenie definicji morskiej farmy wiatrowej może rodzić istotne utrudnienia i ograniczenia 
dla procesu inwestycyjnego i możliwości pozyskania wsparcia: rodzi m.in. ryzyko wykładni, zgodnie z którą decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach inwestor będzie musiał pozyskiwać łącznie (w ramach jednej decyzji) w odniesieniu do 
części morskiej i lądowej farmy (tj. turbiny wiatrowe plus całość urządzeń służących do wyprowadzenia mocy). Takich też 
decyzji może oczekiwać Prezes URE w procesie ubiegania się o wsparcie. Tymczasem uzyskiwanie tak złożonych i 
rozległych decyzji nie jest w praktyce możliwe. Ponadto, część zaawansowanych już projektów proceduje pozyskiwanie (lub 
już pozyskało) odrębnych decyzji środowiskowych dla turbin wiatrowych i dla urządzeń służących wyprowadzeniu mocy.  
 
Zastrzeżenie: niniejszy postulat powinien zostać powiązany z wprowadzeniem szeregu zmian redakcyjnych mających na 
celu zapewnienie, aby urządzenia służące wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych nie zostały pozbawione, na 
skutek zmiany definicji, wsparcia oraz ułatwień inwestycyjnych. Niezbędne propozycje w tym zakresie zostały ujęte w części 
IV niniejszego dokumentu. 
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2.  Art. 5 ust. 1 
 
 

Proponuje się nadać Art. 5 ust. 1 następujące brzmienie: 
 
„1. Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 
zwany dalej ,,Prezesem URE”, może wydać decyzję, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie może przekroczyć 46005900 MW.” 
 
 
Uzasadnienie: 
Biorąc pod uwagę specyfikę projektów MFW oraz cel określony na rok 2030 (4600MW zainstalowanych w MFW) należy 
zwrócić uwagę, że projekty, które otrzymają wsparcie w pierwszej fazie nie osiągną końcowego kształtu do końca roku 
2022. Należy się spodziewać, że moc każdego projektu deklarowana przez inwestorów zostanie istotnie ograniczona ze 
względu na zagadnienia ochrony środowiska, obronności państwa, ekonomikę projektu czy inne zagadnienia techniczne. 
Powyższa kwestia znajduje odzwierciedlenie w Art. 17 ust. 2 Projektu Ustawy, który dopuszcza zmianę zadeklarowanej we 
wniosku do Prezesa URE wartości mocy zainstalowanej elektrycznej projektu o 25%. W istocie proponowana powyżej 
zmiana zapewni realizację celu założonego na rok 2030 bez konieczności rewizji całkowitego kosztu wsparcia tej 
technologii. 
 

3.  Art. 13 ust. 3 pkt 2 
 
 

Proponuje się nadać art. 13 ust. 3 pkt 2 brzmienie: 
 
„ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej morskie turbiny wiatrowe, jeżeli jest ona wymagana 
na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;” 
 
 
Uzasadnienie: 
 
Wydaje się, iż na etapie ubiegania się o wsparcie kluczowe jest wykazanie przez inwestora posiadania podstawowych 
dokumentów niezbędnych do budowy morskiej farmy wiatrowej. Jednym z tych dokumentów jest m.in. decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla morskich turbin wiatrowych. Na etapie ubiegania się o wsparcie nie wydaje 
się konieczne weryfikowanie czy inwestor posiada również decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla innych 
elementów morskiej farmy wiatrowej (w tym w szczególności urządzeń służących do wyprowadzenia mocy). Proponowana 
zmiana ma na celu z jednej strony uproszczenie regulacji, a z drugiej systemowe ujednolicenie z analogicznymi regulacjami 
zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii (w której z uwagi na definicję instalacji OZE, przedstawianie decyzji 
środowiskowych dla urządzeń służących wyprowadzeniu mocy nie jest wymagane, a Prezes URE ogranicza się do 
badania, czy zostały wydane decyzje środowiskowe dla urządzeń wytwórczych). 
  

4.  Art. 13 ust. 2 pkt 8 
 
 

W art. 13 ust. 2 proponuje dodać się pkt 8 w brzmieniu: 
 
„8) Przewidywaną wielkość obciążeń publicznoprawnych w przeliczeniu na 1 MWh.” 
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Uzasadnienie: 
 
Proponowana ustawa zakłada możliwość przyznania pomocy publicznej w okresie 25 lat. Istnieje ryzyko, iż w takim 
horyzoncie czasowym, na wytwórców (inwestorów) zostaną nałożone obciążenia publicznoprawne (podatki, opłaty etc), 
które będą miały znaczący wpływ na model finansowy inwestycji. Z tego też względu proponuje się, aby w przypadku 
istotnej zmiany wysokości takich obciążeń publicznoprawnych, wytwórca miał prawo wystąpienia o stosowną korektę 
wysokości pomocy publicznej. Propozycja w tym zakresie została w wskazana w pkt 8 poniżej. Konsekwencją tej propozycji 
jest konieczność nałożenia na wytwórcę obowiązku wskazania przewidywanej wielkości obciążeń publicznoprawnych na 
etapie ubiegania się o wsparcie. 

5.  Art. 20 ust. 5 pkt 2 
 
 

Proponuje się nadać art. 20 ust. 5 pkt 2 brzmienie: 
 
„ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskich turbin wiatrowych, jeżeli jest ona wymagana na 
podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;” 
 
Uzasadnienie: 
 
Wydaje się, iż na etapie ubiegania się o wsparcie kluczowe jest wykazanie przez inwestora posiadania podstawowych 
dokumentów niezbędnych do budowy morskiej farmy wiatrowej. Jednym z tych dokumentów jest m.in. decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla morskich turbin wiatrowych. Na etapie ubiegania się o wsparcie nie wydaje 
się konieczne weryfikowanie czy inwestor posiada również decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla innych 
elementów morskiej farmy wiatrowej (w tym w szczególności urządzeń służących do wyprowadzenia mocy). Proponowana 
zmiana ma na celu z jednej strony uproszczenie regulacji, a z drugiej systemowe ujednolicenie z analogicznymi regulacjami 
zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii (w której z uwagi na definicję instalacji OZE, przedstawianie decyzji 
środowiskowych dla urządzeń służących wyprowadzeniu mocy nie jest wymagane).  

6.  Art. 23 ust. 9 
 

 

Proponuje się skreślenie tego ustępu. Alternatywnie, na wypadek nie przyjęcia tego postulatu, proponuje się nadać art. 23 
ust. 9 następujące brzmienie: 
 
„9. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zmniejszyć wielkość maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej 
morskich farm wiatrowych, o której mowa w ust. 4, na dany rok, zwiększając jednocześnie wielkość tej mocy w jednym z 
dwóch kolejnych lat kalendarzowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo funkcjonowania Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych, wymagają dalekosiężnych i kosztotwórczych przygotowań. Z drugiej 
strony tak szeroko zakrojone plany Rządu mogą stać się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Przy czym 
powodzenie realizacji tych planów wymaga stabilności i przewidywalności otoczenia regulacyjnego. Proponowany art. 23 
ust. 9 w istocie umożliwia odwołanie aukcji (obniżenie wielkości mocy do zera) z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Kreuje to 
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istotne ryzyko inwestycyjne zarówno po stronie potencjalnych wytwórców energii (inwestujących w morską energetykę 
wiatrową) jak i podmiotów, które chciałyby przygotować swoją ofertę dostaw towarów i usług dla tych wytwórców. 
 

7.  Art. 30 ust. 5 
 
 

Proponuje się nadać art. 30 ust. 5 ustawy następujące brzmienie: 
 
„Cena wskazana w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 albo wynikająca z oferty, o której mowa w art. 25 ust. 1, a także 
cena skorygowana, o której mowa w art. 11 ust. 5 i 7, podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS, 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od roku następującego po roku 
wydania decyzji albo rozstrzygnięcia aukcji. W przypadku, jeżeli wskaźnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 
jest ujemny, przyjmuje się, iż ma on wartość zero.”  
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana ma na celu uwzględnienie możliwości wystąpienia ujemnego wskaźnika inflacyjnego, zgodnie z zapisem 
zastosowanym w art. 65 ust 3. 

8.  Nowy art. 31a 
 
 

Proponuje się dodać po art. 31, art. 31a w brzmieniu: 
 
 
„Art. 31a 1. Wytwórca energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 15 ust. 1  
albo którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 20 ust.1, w przypadku zwiększenia się obciążeń 
publicznoprawnych tego wytwórcy w stosunku do obciążeń przewidywanych w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 
15 ust. 1 albo oferty, o której mowa w art. 25 ust. 1, może złożyć do Prezesa URE wniosek o podwyższenie ceny wskazanej 
w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 25 ust. 1, a także ceny 
skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 5 i 7 o wielkość zwiększenia obciążeń publicznoprawnych w przeliczeniu na 1 
MWh. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:  
1) wskazanie ceny określonej w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 25 
ust. 1 oraz ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 5 i 7 z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 30 ust. 
5; 
2) wskazanie aktualnej, na dzień złożenia wniosku, wysokości obciążeń publicznoprawnych w przeliczeniu na 1MWh; 
3) wskazanie wartości, o którą wytwórca wnosi o podwyższenie ceny wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 
albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 25 ust. 1, a także ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 5 i 7. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE wydaje decyzję o podwyższeniu ceny wskazanej w decyzji, o której 
mowa w art. 16 ust. 1 albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 25 ust.1, a także ceny skorygowanej, o której mowa w 
art. 11 ust. 5 i 7 o wielkość zwiększenia obciążeń publicznoprawnych w przeliczeniu na 1 MWh.  
4. Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3 w przypadku braku zaistnienia 
przesłanek, o których mowa w ust. 1.” 



 

5 

 

 
Uzasadnienie 
 
Zmiana ma na celu umożliwienie dostosowania poziomu wsparcia w przypadku istotnej zmiany obciążeń 
publicznoprawnych. Por. uzasadnienie do punktu 4 powyżej. 
 

9.  Art. 32 ust. 3 i 4 
 
 

Należy przyjąć z zadowoleniem fakt uwzględnienia w projekcie ustawy rozwiązań, które uwzględniają pozycję wytwórców w 
sytuacji wystąpienia ograniczeń ruchowych ze strony operatora systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie należy brać 
pod uwagę toczące się obecnie prace i podejmowane przez operatora systemu przesyłowego inicjatywy związane z 
reformą rynku bilansującego w Polsce. W sytuacji, gdy prace w zakresie nowego rynku bilansującego 
zostaną sfinalizowane, konieczne będzie dostosowanie omawianych regulacji ustawowych do nowego modelu rynku.  

10.  Art. 71-73 
 
 

Proponuje się nadać art. 71-73 następujące brzmienie: 

„Art. 71. 1. Morskie farmy wiatrowe, w zakresie budowy i eksploatacji, powinny spełniać wymagania, które zapewniają: 

1) bezpieczeństwo konstrukcji oraz budowy w zakresie wytrzymałości, nośności i stateczności, w zależności od rodzaju 
morskiej farmy wiatrowej; 

2) bezpieczeństwo pożarowe; 

3) bezpieczeństwo użytkowania; 

4) ochronę środowiska; 

5) warunki użytkowe odpowiednie do przeznaczenia różnych typów urządzeń i konstrukcji lub instalacji wchodzących w 
skład morskiej farmy wiatrowej, w tym wycofanie z eksploatacji i utylizację morskiej farmy wiatrowej. 

2. Czynności nadzorcze i kontrolne nad spełnianiem wymagań, o których mowa w ust. 1, obejmujące w szczególności 
sprawdzenie zgodności stanu urządzeń wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej z dokumentacją techniczną, 
przeprowadzenie odpowiednich oględzin, pomiarów i prób oraz wydanie dokumentów potwierdzających zgodność 
konstrukcji i urządzeń z tymi wymaganiami, są realizowane przez uznaną organizację, o której mowa w art. 72 albo Urząd 
Dozoru Technicznego. 

Art. 72. 1. Uznana organizacja, to organizacja, która posiada doświadczenie w zakresie oceny projektów i nadzoru nad 
budową, przebudową lub eksploatacją morskich farm wiatrowych lub sztucznych wysp, instalacji i innych konstrukcji 
zlokalizowanych na morzu. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, uznane organizacje, o których mowa 
w ust. 1. 
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Art. 73. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji 
morskich farm wiatrowych oraz sposób realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych nad spełnianiem tych wymagań.  

2. Jako podstawę przyjmuje się normy i standardy międzynarodowych organizacji, które zostały uznane przez Polski 
Komitet Normalizacyjny jako Polskie Normy.” 

 

Uzasadnienie: 

Jak się wydaje intencją projektodawcy jest możliwość odniesienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 
do norm technicznych wydanych przez tzw. uznaną organizację. Takie rozwiązania generują po stronie inwestorów istotne 
ryzyka regulacyjne polegające na wprowadzaniu do porządku prawnego przepisów technicznych przygotowywanych przez 
podmioty trzecie (również prywatne podmioty gospodarcze). Rodzić to może istotne, negatywne implikacje dla inwestora i 
procesu inwestycyjnego. Z punktu widzenia standardów przyjętych w innych państwach rozwijających morską energetykę 
wiatrową (np. Dania, Holandia) wystarczającym i zasadnym byłoby nałożenie na inwestora obowiązku zastosowania 
krajowych albo międzynarodowych norm technicznych w rozumieniu przepisów ustawy o normalizacji, które zostały uznane 
przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Polskie Normy. 
Inwestycje morskich farm wiatrowych rozwijane w innych państwach przyjmują jako podstawę normy i standardy wydawane 
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC (International Electrotechnical Committee), opracowującą i 
publikującą międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. 
Polski Komitet Normalizacyjny opracowuje i utrzymuje aktualność Norm Międzynarodowych IEC, które są podstawą norm 
krajowych PN-EN oraz odniesieniem dla przetargów i kontraktów międzynarodowych. 
Podmioty trzecie, które mogą zostać przyjęte jako Uznane organizacje, nie opracowują i nie wydają norm krajowych, a 
jedynie wytyczne jak te normy stosować. W związku z tym publikacje techniczne wydawane przez Uznane organizacje nie 
powinny być wymienione w ustawie lub rozporządzeniu jako obowiązujące. 
  
Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej powinno określić: 

1)     które podmioty będą mogły zostać przyjęte jako Uznane organizacje. 
2)     sposób w jaki Uznane organizacje będą realizować czynności nadzorcze i kontrolne. 
3)      Zakres minimalnego wymaganego nadzoru i certyfikacji inwestycji morskich farm wiatrowych, który będzie 

realizowany przez Uznane organizacje. 
4)     normę, która określa szczegółowe wymagania w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji morskich 

farm wiatrowych. Z punktu widzenia standardów przyjętych w innych państwach rozwijających morską energetykę 
wiatrową sugeruje się przyjęcie jako podstawę standardu IECRE OD-502 wydanego przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną IEC, po jego akceptacji jako Polskiej Normy przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
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11.  Propozycja dodania art. 
86 pkt 2a 

Proponuje się dodać art. 86 pkt 2a w brzmieniu: 
 
„2a) art. 23 ust. 6g otrzymuje brzmienie: 
 
„Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były wykorzystywane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na 
okres do 20 lat. Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, 
złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 
1 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 27b-27p nie stosuje się.””            
  
Uzasadnienie: 
Propozycja ma na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów o opłacie, o której mowa w art. 
27b w stosunku do decyzji o przedłużeniu ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 6g. Proponujemy przyjąć, że 
decyzja, o której mowa w art. 23 g ust. 6 nie wymaga opłaty.  

12.  Propozycja dodania art. 
86 pkt 6 

 
 

(i skreślenia art. 98) 

Proponuje się dodać art. 86 pkt 6 w brzmieniu: 
 
„6) art. 66a otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„Art. 66a. 1. Dla pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, o których mowa w art. 23 ust. 1, dla których podmiot, 
któremu udzielono tego pozwolenia, uiścił opłatę, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1, przed dniem 1 czerwca 2019 r.: 

1) termin, o którym mowa w art. 23 ust. 6 zostaje przedłużony o 8 lat 
2) nie stosuje się art. 23 ust. 6a i 6b. 

1a. Dla pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza 
terytorialnego, o których mowa w art. 26 ust. 1 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 27 ust. 1, wydanych przed 
dniem wejścia w życie ustawy z dnia … o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 
wiatrowych: 

1) termin, o którym mowa w art. 26 ust. 5 zostaje przedłużony o 8 lat 
2) nie stosuje się art. 26 ust. 6.”” 

Uzasadnienie: 

Niniejszy postulat stanowi konsekwencję wprowadzonych przez Ustawodawcę w 2019r. zmian w ustawie o obszarach 
morskich i normy art. 66a, która zapobiegała wygaśnięciu pozwoleń na lokalizację sztucznych wysp z uwagi na fakt 
nieuzyskania pozwoleń na budowę. Konsekwentnie regulację tę należy odnieść również do pozwoleń na układanie i 
utrzymywanie kabli lub rurociągów. W obrocie prawnym istnieją już bowiem takie pozwolenia, które wymagałyby 
rozpoczęcia układania kabli już w 2023r., co – z uwagi na spodziewany termin wejścia w życie ustawy – nie jest możliwe. 
Konsekwentnie konieczne jest skreślenie art. 98 projektu ustawy, który dubluje regulacje zawarte w art. 66a ustawy o 
obszarach morskich. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimrvgy2dgltqmfyc4njrgi4donrqgu
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Pozostałe proponowane zmiany mają na celu usystematyzowanie regulacji ujętych dotychczas w art. 98 projektu ustawy o 
promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – jak się wydaje, w celu zachowania 
spójności, przepisy te powinny całościowo zostać ujęte w art. 66a ustawy o obszarach morskich.  

13.  Nowy art. 98a 
 
 

Proponuje się dodać się art. 98a w brzmieniu: 
 
„98a. 1. Wymogów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 73 nie stosuje się do projektowania, budowy i 
eksploatacji morskiej farmy wiatrowej w zakresie, w jakim wytwórca podjął czynności w zakresie przygotowania lub realizacji 
inwestycji przed wejściem w życie tych przepisów, a dostosowanie do tych wymogów, w kontekście podjętych czynności i 
ich skutków, groziłoby wytwórcy niepowetowaną stratą lub istotnym opóźnieniem w budowie.”  
 
Uzasadnienie 
 
Brak proponowanego przepisu przejściowego rodzi istotne ryzyko opóźnień w podejmowanych już na obecnym etapie 
pracach inwestorów w zakresie przygotowania budowy morskich farm wiatrowych. Z uwagi na skalę inwestycji nawet 
wstępne prace projektowe wiążą się ze znaczącymi nakładami finansowymi. Tymczasem istnieje ryzyko, iż przepisy 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 73, projektu wejdą w życie wiele miesięcy po wejściu w życie ustawy, kreując stan 
niepewności odnośnie do szczegółowych wymagań technicznych. 
 

14.  Art. 94 
 
 
 

 
Proponuje się, aby dodawany w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim art. 113e otrzymał 
brzmienie: 

 
„113e.1. Jeżeli wymagają tego szczególne względy bezpieczeństwa lub ochrony środowiska morskiego, a nie ma 
możliwości wykorzystania w tym celu innych środków, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na wniosek 
służby dyżurnej dyrektora właściwego urzędu morskiego może wydać dyspozycję wstrzymania działania poszczególnych 
elementów morskiej farmy wiatrowej, o ile nie wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo ruchowe krajowego systemu 
elektroenergetycznego, przy czym wstrzymanie działania nie może trwać dłużej niż 48 godzin. 
1a. Wstrzymanie działania morskiej farmy wiatrowej na podstawie ust. 1 traktowane jest jak ograniczenie produkcji 
wymuszone względami sieciowymi. Wolumen ograniczenia produkcji w godzinach, w stosunku do których nie zostały 
złożone umowy sprzedaży energii określa się jako teoretyczną produkcję, jaką morska farma wiatrowa mogła osiągnąć w 
tym czasie, ustaloną na podstawie pomiarów z właściwych urządzeń pomiarowych. Ograniczenie produkcji w godzinach, w 
stosunku do których nie zostały złożone oferty bilansujące operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego rozlicza 
na podstawie ceny dla danej godziny na rynku dnia następnego. 
1b. W stosunku do energii niewyprodukowanej w wyniku wstrzymania działania, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo 
do pokrycia ujemnego salda, przy czym przy ustalaniu należności od Zarządcy Rozliczeń właściciel morskiej farmy 
wiatrowej uwzględnia środki otrzymane od operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.” 
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Uzasadnienie: 
 
Art. 113e stanowi o możliwości wydania przez służbę dyżurną dyrektora właściwego urzędu morskiego nakazu wstrzymania 
działania poszczególnych elementów morskiej farmy wiatrowej ze względów bezpieczeństwa lub ochrony środowiska 
morskiego; przepis nie przewiduje jednocześnie maksymalnego okresu, na jaki może być wydani taki nakaz ani 
rekompensaty, jaka przysługiwałaby MFW, która w wyniku okoliczności, za które nie jest odpowiedzialna, zmuszona byłaby 
wstrzymać generację i straciłaby przychody. Z tego względu zasadna wydaje się modyfikacja tego przepisu. 

 
 

Lp. Jednostka redakcyjna Stanowisko/opinia podmiotu 

 
CZĘŚĆ II 

UWAGI ISTOTNE 

15.  Art. 13 ust. 2 pkt 5 
 
 

 

Proponuje się nadać art. 13 ust, 2 pkt 8 następujące brzmienie: 
 
„oświadczenie o następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 
1)  morska farma wiatrowa, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z energii wiatru na morzu, spełni 
wymagania, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia […] o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych; 
2) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia […] o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wytwórca zorganizował umożliwił dialog z potencjalnymi dostawcami 
towarów i usług, o którym mowa w art. 36 ust. 1 tej ustawy.”. Klauzule te zastępują pouczenia organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań;” 
 
Uzasadnienie: 
 
Celem propozycji jest doprecyzowanie, iż obowiązkiem wytwórcy jest umożliwienie potencjalnym dostawcom towarów i 
usług przeprowadzenie dialogu. W sytuacji ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia dialogu i braku zgłoszenia się 
potencjalnych dostawców, istnieje ryzyko argumentacji, iż dialog nie został zorganizowany i przeprowadzony. 
 

16.  Art. 13 ust. 2 pkt 9 i 10 
 
 

Proponuje dodać się kolejne punkty w ust. 2 w brzmieniu: 
 
„9) planowany schemat morskiej farmy wiatrowej ze wskazaniem odległości od brzegu oraz średniej głębokości morza pod 
morskimi turbinami wiatrowymi; 
10) cenę będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda, w okresie, o którym mowa w art. 6, obliczoną na podstawie 
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rozporządzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1;” 
 
Uzasadnienie: 
 
Budowa morskich farm wiatrowych wiąże się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi, których wysokość w dużej mierze 
uzależniona jest od lokalizacji konkretnej morskiej farmy wiatrowej i czynników od tej lokalizacji uzależnionych (jak 
odległość od brzegu oraz głębokość morza pod poszczególnymi turbinami wiatrowymi). Z tego też względu ustalenie 
jednego, zunifikowanego poziomu wsparcia dla wytwórców ubiegających się o wsparcie na podstawie przepisów rozdziału 3 
projektu może nie w pełni odzwierciedlać koszt realizacji inwestycji. Proponuje się wprowadzenie do projektu możliwości 
dostosowania – w pewnych granicach – poziomu wsparcia do konkretnych parametrów danej morskiej farmy wiatrowej. 
Zmiana w art. 13 ust. 2 ma na celu przedstawienie Prezesowi URE parametrów morskiej farmy wiatrowej, aby takie 
dostosowanie umożliwić. Jednocześnie proponuje się wprowadzić stosowne zmiany w art. 19 projektu (vide pkt pkt 18 
poniżej). 
 

17.  Art. 16 ust. 1 Proponuje się nadać art. 16 ust. 1 następujące brzmienie: 
 
„Art. 16. 1. Wytwórca, któremu wydano decyzję, o której mowa w art. 15 ust. 1, może wystąpić do Prezesa URE z 
wnioskiem o jej zmianę poprzez obniżenie ceny określonej na podstawie przepisów, o których mowa w art. 19 ust. 1, w celu 
uzyskania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym lub poprzez aktualizację 
danych wynikających z dokumentów, o których mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku gdy po wydaniu decyzji nastąpiła 
zmiana lub zaktualizowanie tych dokumentów.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zważając na fakt, że decyzja, o której mowa w art. 15 ust. 1 jest wydawana na ok. 3-4 lata przed planowaną datą 
wytworzenia energii elektrycznej, konieczne jest wprowadzenie uprawnienia organu do zmiany decyzji w przypadku zmiany 
lub aktualizacji dokumentów stanowiących podstawę jej wydania. W dodanym fragmencie nie jest intencją zmiana ceny lub 
mocy zainstalowanej, ale możliwość złożenia aktualnych dokumentów – załączników do wniosku o przyznanie prawa do 
wsparcia.  

18.  Art. 18 ust. 1 
 
 

Proponuje się nadać wprowadzeniu do wyliczenia, zawartemu w art. 18 ust. 1 następujące brzmienie: 
 
„Art. 18. 1. W uzasadnionych przypadkach wytwórca, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 1, może 
wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4. Za 
uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1, uznaje się w szczególności:” 
 
Uzasadnienie: 
 
Należy pozytywnie ocenić przewidzianą przez projektodawców możliwość ubiegania się o wydłużenie terminu na realizację 
tak złożonych inwestycji jak morskie farmy wiatrowej Jednocześnie jednak proponuje się, aby zaproponowane w art. 18 ust. 
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1 wyliczenie miało charakter przykładowy (poprzedzenie ich słowami: „w szczególności”) z jednoczesnym ograniczeniem 
takiej możliwości do „uzasadnionych przypadków”. Złożoność możliwych stanów faktycznych i przeszkód jakie może 
napotkać inwestor przy realizacji tak innowacyjnej inwestycji jest tak duża, iż istnieje ryzyko, że zamknięty katalog 
przypadków nie będzie wystarczający. 
 

19.  Art. 19 
 
 

Proponuje się nadać art. 19 następujące brzmienie 
 
„Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1) cenę bazową, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 32 
ust. 1 pkt 3, przyznawanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1; 

2) sposób obliczenia ceny za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do 
sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa 
w art. 32 ust. 1 pkt 3, przyznawanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 w odniesieniu do 
danej morskiej farmy wiatrowej, z uwzględnieniem parametrów morskiej farmy wiatrowej korygujących 
cenę bazową, o których mowa w ust. 2 pkt 4a; 

3) maksymalny poziom różnicy między ceną bazową, o której mowa w pkt 1 a ceną obliczoną dla danej 
morskiej farmy wiatrowej zgodnie z pkt 2. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii bierze pod uwagę: 
1) politykę energetyczną państwa; 
2) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jak również zobowiązania wynikające z umów 
międzynarodowych; 
3) potrzebę ochrony środowiska naturalnego; 
4) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskich farm wiatrowych; 
4a) konieczność korekty ceny, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, dla określonej 
morskiej farmy wiatrowej biorąc pod uwagę jej odległość od brzegu, średnią głębokość morza pod morskimi 
turbinami wiatrowymi oraz moc zainstalowaną morskiej farmy wiatrowej; 
5) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca energii 
elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 
3; 
6) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w szczególności koszty związane z wyprowadzeniem mocy z morskiej farmy wiatrowej do sieci, a 
także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej po zakończeniu jej eksploatacji; 
7) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, 
budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej; 
8) cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania energii elektrycznej w 
morskich farmach wiatrowych w tworzeniu nowych miejsc pracy. 
3. Cena określana jest odrębnie dla wytwórców, którzy otrzymali decyzję, o której mowa w art. 15 ust. 1 w każdym z lat 
kalendarzowych do roku 2022. 
4. Cena wskazana dla danego roku kalendarzowego, obowiązuje wytwórcę, który uzyskał decyzję w tym roku 
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kalendarzowym przez okres, o którym mowa w art. 6, z zastrzeżeniem art. 7.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana ma na celu umożliwienie dostosowania poziomu wsparcia do konkretnych parametrów danej morskiej farmy 
wiatrowej. Por. uzasadnienie do punktu 16 powyżej. 
 

20.  Art. 20. ust. 4 pkt 3 
 
 
 

Proponuje się nadać art. 20 ust. 4 pkt 3 następujące brzmienie: 
 
„oświadczenie o następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 
[…] o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wytwórca zorganizował umożliwił 
dialog z potencjalnymi dostawcami towarów i usług, o którym mowa w art. 36 ust. 1 tej ustawy”; klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;” 
 
Uzasadnienie: 
 
Celem propozycji jest doprecyzowanie, iż obowiązkiem wytwórcy jest umożliwienie potencjalnym dostawcom towarów i 
usług przeprowadzenie dialogu. W sytuacji ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia dialogu i braku zgłoszenia się 
potencjalnych dostawców, istnieje ryzyko argumentacji, iż dialog nie został zorganizowany i przeprowadzony. 
 

21.  Art. 34 ust. 1 pkt 8 
 
 
 

Proponuje się nadać art. 35 ust. 1 pkt 8 następujące brzmienie: 
 
„opis przewidywanych inicjatyw dotyczących badania i rozwoju oraz innowacyjności związanych z realizacją inwestycji w 
zakresie morskiej farmy wiatrowej, podjętych przez wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej 
albo dostawcy materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy 
wiatrowej;” 
 
Uzasadnienie: 
 
Celem propozycji jest doprecyzowanie, iż działania związane z badaniami oraz przedsięwzięciami innowacyjnymi mogą być 
realizowane zarówno przez samego wytwórcę jak i grupę kapitałową, w skład której wchodzi wytwórca oraz przez 
dostawców materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej. 

22.  Art. 36 ust.1  
 
 

Proponuje się nadać art. 36 ust. 1 następujące brzmienie: 
 
„Art. 36. 1. Wytwórca, przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 albo 21 ust. 4, jest zobowiązany 
przeprowadzić umożliwić dialog z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i 
eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.” 
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Uzasadnienie 
 
Por. uzasadnienie do punktu 15 powyżej. 
 

23.  Art. 39 ust. 1 
 
 

W art. 39 ust. 1 proponuje się dodać pkt 6 w brzmieniu: 
 
„opóźnień po stronie operatora systemu elektroenergetycznego”. 
 
Uzasadnienie: 
 
Należy również uwzględnić sytuacje, w których wytwórca nie będzie w stanie dostarczyć energię do sieci na skutek 
opóźnień po stronie operatora systemu elektroenergetycznego.  
 

24.  art. 58 
 
 

Po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu: 
„Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Rekomendowane jest wprowadzenie szybszego terminu wydawania decyzji celem wprowadzenia ułatwień i efektywności 
prowadzenia procesu budowalnego z uwagi na oczekiwany przez Państwo efekt tj. osiągnięcie w perspektywie krótko i 
średnioterminowej oczekiwanego miksu energetycznego. 
 

25.  Art. 65 ust. 3 
 
 

Proponuje się skreślić art. 65 ust. 3. 
 
Uzasadnienie: 
 
Stawka podatku PLN/MW/rok została oszacowana tak, aby odzwierciedlać obciążenie podatkiem od nieruchomości z 
uwzględnieniem specyfiki morskich farm wiatrowych i specjalnej strefy ekonomicznej na Bałtyku. Należy zaznaczyć, że 
efektywnie podatek od nieruchomości naliczany jest od niezamortyzowanej wartości aktywów, której wartość nie zmienia się 
w czasie w trakcie życia aktywa (nie jest waloryzowana na potrzeby naliczania podatku). 
Dla osiągnięcia faktycznej porównywalności zasad proponowanej stawki podatkowej należałoby pominąć efekt waloryzacji 
stałej stawki podatkowej PLN/MW/rok tak jak ma to efektywnie miejsce w przypadku podatku od nieruchomości. 
  

26.  Art. 74 
 
 

Proponuje się nadać art. 74 następujące brzmienie: 
„Badania, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, sporządza się w odniesieniu do morskich turbin 
wiatrowych, stacji, sieci elektroenergetycznych oraz instalacji wskazanych przez podmiot ubiegający się o pozwolenie, 
jeżeli zgodnie z zasadami wiedzy technicznej sporządzenie takich badań jest konieczne do należytego przygotowania 
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projektu budowlanego dla całości zamierzania budowalnego objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana wiąże się kompleksowym ujmowaniem inwestycji jako całości urządzeń w ujęciu funkcjonalnym, co jest konieczne 
do etapu projektowania i budowania.   
 

27.  Art. 75 
 
 

 

 
Proponuje się nadać art. 75 następujące brzmienie: 
 
„Zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych w ramach lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych 
geocentrycznych geodezyjnych, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy o obszarach morskich, nie stanowi istotnego 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowalnego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36 a 
ust 5 ustawy – Prawo budowlane ani podstawy do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
środowiskowych albo podstawy do ponownej oceny środowiskowej w rozumieniu ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana rozmieszczenia turbin w lokalizacji zakreślonej pozwoleniem na sztuczne wyspy, nie powinna stanowić istotnej 
zmiany projektu podobniej jak nie ma wpływu na dokonaną już ocenę środowiskową, nie może tez samoistnie być 
powodem do wymagania ponownej oceny środowiskowej.    
 

28.  Art. 77 
 
 

Proponuje się nadać art. 77 następujące brzmienie: 
 
„Art. 77. Wymóg sporządzenia projektu robót geologicznych, o którym mowa w art. 79 
ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495), nie dotyczy 
prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej o 
charakterze wstępnym, których wyłącznym celem jest określenie modelu geologicznego gruntu zamierzonego 
przedsięwzięcia lub rozpoznanie warunków w celu bezpiecznego prowadzenia dalszych prac.” 
 
 
Uzasadnienie: 
 
Zaproponowane w art. 77 rozwiązanie należy uznać za niezwykle ważne i istotne dla realizacji procesu inwestycyjnego. 
Należy mieć jednak na uwadze, iż elementem prac wstępnych będą również badania związane z oceną bezpieczeństwa 
dalszych prac (np. identyfikacja niewybuchów, materiałów szkodliwych etc).  

29.  Art. 85 Proponuje się nadać art. 85 następujące brzmienie: 
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„W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) w art. 2 w ust. 3 pkt 2a 
otrzymuje brzmienie: 
„2a) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi oraz wyłączną strefą ekonomiczną a także budowle na tych gruntach;”.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Proponowana zmiana dotyczy precyzyjnego wyłączenia fikcji prawnej nieruchomości jaką są sztuczne wyspy spod podatku 
od nieruchomości w obszarach eksterytorialnych nienależących do właściwości żadnej z istniejących gmin wraz z wszelkimi 
naniesieniami które na lądzie są przedmiotem opodatkowania. 
 

30.  Art. 86 pkt 2 
 
 
 

 
Proponuje się zmienić brzmienie pkt 4 w nowo dodawanym pkt 5a art. 23 na: w art. 23 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w 
brzmieniu: 
 
„5a. Charakterystycznymi parametrami technicznymi przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 5, morskich farm wiatrowych 
są: 
(…) 

4) „moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”; 

(…)” 
 
Uzasadnienie: 
 
Należy odnieść wymóg do mocy zdefiniowanej w ustawie offshore. 
 

31.  Art. 86 pkt 3 
 
 

Proponuje się skreślić art. 86 pkt 3. 
 
Uzasadnienie: 
 
Rozwiązanie, zakładające, iż pozwolenia w odniesieniu do kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i 
morza terytorialnego wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej wydaje minister właściwy do spraw gospodarki 
morskiej nie wydaje się celowe. 
 

32.  Art. 88 pkt. 2 
 

Proponuje się nadać art. 88 pkt 2 ustawy następujące brzmienie: 
 
„2) w art. 9h po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„Obszar funkcjonowania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w ust. 2, obejmuje 
również wyłączną strefę ekonomiczną oraz obszar morza terytorialnego, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 marca 
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1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.”” 
 
Uzasadnienie: 
 
Uzasadnieniem propozycji przepisu jest wyraźne przypisanie operatorowi systemu przesyłowego prawa do podejmowania 
działań również w obszarze strefy ekonomicznej oraz morza terytorialnego.  
 

33.  Kolejny artykuł w 
rozdziale 15 

 
 

Proponuje się dodać następujące zmiany w ustawie o portach i przystaniach morskich:  
 
 
„Art. […]. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) W art. 7 ust. 2b po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu: 

„3) ocenę potencjału portu w zakresie przygotowania zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej.”; 

2) Po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art.  7a.  1.  Podmiot zarządzający, sporządza, co [5 lat], analizę kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w 
zakresie przygotowania zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
2.  Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
1) analizę finansowo-ekonomiczną; 
2) analizę społeczno-ekonomiczną; 
3) planowany harmonogram realizacji rozważanych inwestycji.  
3.  Analiza, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej sporządzeniu jest przekazywana ministrowi właściwemu do 
spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego.” 
 

Uzasadnienie: 
 
Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie impulsu legislacyjnego dla rozwoju zaplecza portowego niezbędnego do 
budowy morskich farm wiatrowych. 
 
 

34.  Dodatkowy artykuł w 
przepisach końcowych 

 
 

W kontekście proponowanych zmianach w ustawie o portach i przystaniach morskich (vide powyżej) proponuje się dodać w 
projekcie ustawy następujący przepis w przepisach końcowych: 
 
„Art. […]. 1. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, sporządza, w terminie do dnia [30 czerwca 2020r.] raport dotyczący 
stanu infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich w kontekście możliwości jej wykorzystania dla 
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rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
2. Raport, o którym mowa w ust. 1 dyrektor właściwego urzędu morskiego niezwłocznie po jego sporządzeniu przekazuje 
ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. 
Art. […]. 1. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską dokonuje aktualizacji planu, o którym mowa w art. 7 ust. 2a 
ustawy zmienianej w art. […] nie później niż do dnia [30 czerwca 2020r.]. 
2. Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską po raz pierwszy sporządza analizę, o której mowa w art. 7a ustawy 
zmienianej w art. […], w terminie do [30 czerwca 2020r.].” 
 
Uzasadnienie: 
 
Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie impulsu legislacyjnego dla rozwoju zaplecza portowego niezbędnego do 
budowy morskich farm wiatrowych. 
 

35.  Proponowany nowy 
rozdział w projekcie 

ustawy  
 

 

Proponuje się dodać nowy rozdział w projekcie ustawy w brzmieniu:  
 

„Rozdział  […] Krajowe ramy polityki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
Art.  […].  1.  Minister właściwy do spraw energii we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej 
opracowuje Krajowe ramy polityki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, zwane dalej "Krajowymi ramami". 
2.  Krajowe ramy zawierają w szczególności: 
1) ocenę istniejącego stanu i przyszłego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej; 
2) krajowy cel w zakresie udziału energii wytworzonej z energii wiatru na morzu w końcowym zużyciu energii brutto; 
3) działania, jakie powinny zostać podjęte dla osiągnięcia krajowych celów, w szczególności w zakresie współpracy 
organów administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego; 
4) ocenę potrzeby dostosowania infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub 
przystani morskich, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1933) w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej; 
5) ocenę wpływu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na powiązane sektory gospodarki, rybołówstwo oraz 
obronność państwa. 
3.  Rada Ministrów przyjmuje Krajowe ramy, w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. 
4.  Krajowe ramy ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
5.  Krajowe ramy aktualizuje się, biorąc pod uwagę ocenę ich funkcjonowania oraz wyniki monitorowania, ocenę i 
sprawozdanie, o których mowa w art. […] ust. 1. Do aktualizacji Krajowych ram przepisy ust. 2-4 stosuje się 
odpowiednio. 
Art.  […].  1.  Minister właściwy do spraw energii: 
1) monitoruje poziom osiągnięcia celów określonych w Krajowych ramach, w szczególności na podstawie wyników 
badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730); 
2) dokonuje, corocznie, oceny poziomu osiągnięcia celów określonych w Krajowych ramach i publikuje ją na stronie 
internetowej obsługującego go urzędu; 
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3) na podstawie oceny, o której mowa w pkt 2, sporządza, [co 3 lata], sprawozdanie z realizacji Krajowych ram, które 
przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów w terminie do dnia 15 października trzeciego roku objętego 
sprawozdaniem. 
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera w szczególności: 
1) omówienie poziomu realizacji celów, o których mowa w art. […] ust. 2 pkt 2, oraz informacje o działaniach 
podjętych dla ich realizacji; 
2) informacje o zastosowanych bezpośrednich instrumentach wsparcia, w szczególności o instrumentach 
podatkowych oraz zachętach niefinansowych do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej; 
3) informacje o rocznej wielkości środków publicznych przeznaczonych na: 
a) rozwój infrastruktury służącej rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej, 
b) wsparcie zakładów produkcyjnych w zakresie technologii związanych z morską energetyką wiatrową, 
c) wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i projektów pilotażowych związanych z morską energetyką 
wiatrową.” 

 
Uzasadnienie: 
 
Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie impulsu legislacyjnego dla rozwoju zaplecza portowego niezbędnego do 
budowy morskich farm wiatrowych. 
 

36.  Propozycja nowego 
przepisu końcowego 

 
 

W kontekście proponowanego wyżej dodatkowego rozdziału dotyczącego krajowych ram polityki rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej proponuje się dodać dodatkowy przepis końcowy w brzmieniu:  
  
„Art. […]. Minister właściwy do spraw energii opracowuje Krajowe ramy polityki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, o 
których mowa w art. […], ustawy zmienianej w art. […], w terminie do [30 czerwca 2020r.].”  
 
Uzasadnienie: 
 
Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie impulsu legislacyjnego dla rozwoju zaplecza portowego niezbędnego do 
budowy morskich farm wiatrowych. 
 

37.  Rozdział 15 
 
 

W rozdziale 15– Zmiany w przepisach obowiązujących proponuje dodać się dodatkowy artykuł w następującym brzmieniu: 
 
„Art. […]. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) zmienia się art. 6 poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
 
„Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych, wód morza terytorialnego oraz wyłącznej strefy 
ekonomicznej w zakresie, w jakim korzystanie z tych wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami jest uregulowane w 
przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 
2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317, 1338 i 1563).”” 
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Uzasadnienie: 
 
Celem propozycji jest doprecyzowanie relacji pomiędzy ustawą Prawo wodne a ustawą o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 
 
W obecnym stanie prawnym przepisów ustawy Prawo wodne nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych oraz wód 
morza terytorialnego w zakresie w jakim korzystanie z tych wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami jest uregulowane w 
przepisach ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Oznacza to, że w zakresie w 
jakim inwestor uzyskał np. pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód 
wewnętrznych i morza terytorialnego, nie ma konieczności uzyskania odrębnie pozwolenia wodnoprawnego. Wątpliwości 
budzić może jednak relacja omawianych regulacji w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej. W celu wyeliminowania tych 
wątpliwości zaproponowano rozwiązanie, które rozstrzyga omawianą kwestię w sposób spójny z już istniejącymi 
regulacjami art. 6 Prawa wodnego. 

 
 

 
 

Lp. Jednostka redakcyjna Stanowisko/opinia podmiotu 

 
CZĘŚĆ III. 

UWAGI REDAKCYJNE I PORZĄDKUJĄCE 

38.  Art. 5 ust. 3 
 
 

Proponuje się zmienić art. 5 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 
„Decyzję, o której mowa w art. 15 ust. 1 wydaje się do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym kompletny wniosek o wydanie tej 
decyzji nie może zostać złożony później niż 30 września 2022 r.,” 
 
 
Uzasadnienie: 
 
Należy zakładać, iż intencją projektodawcy było z jednej strony ograniczenie możliwości wydawania decyzji o przyznaniu 
wsparcia do dnia 31 grudnia 2022r.; z drugiej natomiast przesądzić, iż wniosek o to wsparcie nie może być złożony później 
niż do 30 września 2022r. Jednakże zawarte w projekcie brzmienie przepisu może sugerować, iż tylko dla kompletnych 
wniosków złożonych do dnia 30 września 2022r., decyzję wydaje się do dnia 31 grudnia 2022r. - czyli a contrario do 
wniosków złożonych po dnia 30 września 2022r. decyzję wydaje się w innym (jakim?) terminie. Zaproponowane brzmienie 
ma na celu wyeliminowanie tych wątpliwości. 

39.  Art. 5 ust. 3 
 

Proponuje się zmienić art. 5 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
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 „Decyzję, o której mowa w art. 15 ust. 1 wydaje się do dnia 30 listopada 2022 r., przy czym kompletny wniosek o wydanie 
tej decyzji nie może zostać złożony później niż 1 listopada 2022 r.,” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zakładając, że złożone wnioski będą kompletne nie ma uzasadnienia, aby uwzględniać 90 dni na wydanie decyzji. 
 

40.  Art. 10 ust. 6 
 

 

Proponuje dodać się drugie zdanie w brzmieniu: 
 
„Sąd rozstrzyga zażalenie w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpływu do sądu” 
 
Uzasadnienie: 
 
Pozytywna weryfikacja efektu zachęty stanowi przesłankę wystąpienia przez wytwórcę z wnioskiem, o którym mowa w art. 
13. Z uwagi na ograniczoną czasowo (do 30 września 2022r.) możliwość występowania o pomoc publiczną istnieje ryzyko, 
iż przedłużające się postępowanie sądowe, uniemożliwi inwestorowi uzyskania wsparcia na podstawie przepisów 
proponowanej ustawy. 

41.  Propozycja dodania art. 
13 ust. 3a 

 
 

Proponuje dodać się art. 13 ust. 3a w brzmieniu: 
 
„3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca załącza informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 362, z późn. zm.)” 
 
Uzasadnienie:  
 
Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (taką 
pomocą jest wsparcie udzielane na podstawie projektowanej ustawy) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i 
podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. Zakres wymaganych 
informacji i oświadczeń oraz wzory formularzy informacji zostały określone w akcie wykonawczym wydanym na podstawie 
art. 37 ust. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 nr 53 poz. 312, z późn. zm.). 
Pomimo tego, że zobowiązanie do przedstawienia stosownych informacji wynika z samej ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej, uznano za zasadne, aby zakres dokumentów i informacji wymaganych przy 
ubieganiu się o wsparcie został wskazany w jednym akcie prawnym, tj. w projektowanej ustawie 
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42.  Art. 14 ust. 3 
 

 

 
Proponuje się nadać art. 14 ust. 3 następujące brzmienie: 
  
„3. Prezes URE uzgadnia z ministrem właściwym do spraw energii regulamin, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, ale nie później niż 3 miesiące po wejściu w życie ustawy.” 
 
Uzasadnienie: 
Biorąc pod uwagę, że czas na składanie wniosków o przyznanie prawa do ujemnego salda jest ograniczony do 30 września 
2022 r. apelujemy o niezwłoczne uchwalenie regulaminu po wejściu w życie ustawy. 
 

43.  Art. 15 ust. 4 
 

 

 
W art. 15 ust. 4 proponuje się dodać pkt 3 w brzmieniu: 
 
„3) wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy 
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 
249 z 31.7.2014, s. 1)” 
 
Uzasadnienie:  
 
Pomoc udzielana na podstawie projektowanej ustawy stanowi tzw. pomoc operacyjną na rzecz odnawialnych źródeł energii, 
dla której warunki zgodności z prawem UE określono w Komunikacie Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na 
ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200 z 28.6.2014, s. 1; „EEAG”). Zgodnie 
z pkt 16 EEAG, „pomoc na ochronę środowiska i cele związane z energią nie może być przyznawana przedsiębiorstwom 
znajdującym się w trudnej sytuacji, zdefiniowanym do celów niniejszych wytycznych w mających zastosowanie wytycznych 
w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw z późniejszymi zmianami lub w 
dokumencie je zastępującym”. Obecnie obowiązującym dokumentem dotyczącym pomocy publicznej na ratowanie i 
restrukturyzację jest Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.7.2014, s. 1). 
 
 

44.  Art. 19 ust. 3 
 
 

Tak jak wskazano powyżej proponuje się wprowadzenie do projektu ustawy mechanizmów, umożliwiających dostosowanie 
poziomu wsparcia do konkretnych parametrów danej morskiej farmy wiatrowej. Jednocześnie jednak, w kontekście 
obecnego brzmienia art. 19 ust. 3 może powstawać wątpliwość czy cena wskazywana w decyzji, o której mowa w art. 15 
ust. 1 będzie określana odrębnie (w odrębnej wysokości) dla każdego z wytwórców z osobna, czy też intencją ustawodawcy 
było wskazanie, że w zależności od roku, w którym decyzja będzie wydawana cena ta może się różnić (na wypadek, gdyby 
rozporządzenie, o którym mowa w art. 19 przewidywało inny poziom wsparcia dla różnych lat kalendarzowych). W tym 
drugim przypadku wydaje się, iż art. 19 ust. 3 powinien otrzymać brzmienie  
 
„3. Cena, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wskazana dla danego roku kalendarzowego, obowiązuje wytwórcę, który uzyskał 
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decyzję w tym roku kalendarzowym przez okres, o którym mowa w art. 6 ust. 1.” 
 
 

45.  Propozycja nowego art. 
20 ust. 5a 

 
 

W art. 20 po ust. 5 proponuje dodać się ust. 5a w brzmieniu: 
 
 „5a. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca załącza informacje określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej;” 
 
Uzasadnienie:  
 
Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (taką 
pomocą jest wsparcie udzielane na podstawie projektowanej ustawy) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i 
podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. Zakres wymaganych 
informacji i oświadczeń oraz wzory formularzy informacji zostały określone w akcie wykonawczym wydanym na podstawie 
art. 37 ust. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 nr 53 poz. 312, z późn. zm.). 
Pomimo tego, że zobowiązanie do przedstawienia stosownych informacji wynika z samej ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej, uznano za zasadne, aby zakres dokumentów i informacji wymaganych przy 
ubieganiu się o wsparcie został wskazany w jednym akcie prawnym, tj. w projektowanej ustawie. 
 
 

46.  Art. 20 ust. 7 Proponuje dodać się ust. 7 w brzmieniu: 
 
„7. Wytwórca, załączając do wniosku, o którym mowa w ust. 4, plan udziału materiałów i usług lokalnych, o którym mowa w 
art. 34 ust. 1, który uznaje przedstawione w tym planie informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać, 
które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz załączyć również jawną wersję planu (niezawierającą 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa).” 
 
Uzasadnienie: 
 
Proponowane rozwiązanie stanowi w istocie powielenie rozwiązań przyjętych przez projektodawców dla wytwórców 
ubiegających się o wparcie na podstawie przepisów rozdziału 3 (vide art. 13 ust. 4). Wydaje się, iż takie same rozwiązanie 
należałoby przyjąć dla wytwórców ubiegających się o wsparcie w systemie aukcyjnym. 
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47.  Art. 21 ust. 2 
 
 
 

Proponuje dodać się drugie zdanie w brzmieniu: 
 
„Sąd rozstrzyga zażalenie w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpływu do sądu.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji stanowi przesłankę udziału w systemie aukcyjnym. Istnieje ryzyko, iż 
przedłużające się postępowanie sądowe, uniemożliwi inwestorowi uzyskania wsparcia na podstawie przepisów 
proponowanej ustawy. 
 

48.  Propozycja nowego art. 
21 ust. 2a 

 

 
W art. 21 po ust. 2 proponuje się dodać ust. 2a w brzmieniu  
 
„2a. Prezes URE odmawia, w drodze postanowienia, wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, jeżeli wytwórca jest 
przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na 
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Na postanowienie o 
odmowie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji służy zażalenie”. 
 
Uzasadnienie:  
 
Pomoc udzielana na podstawie projektowanej ustawy stanowi tzw. pomoc operacyjną na rzecz odnawialnych źródeł energii, 
dla której warunki zgodności z prawem UE określono w Komunikacie Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na 
ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200 z 28.6.2014, s. 1; „EEAG”). Zgodnie 
z pkt 16 EEAG, „pomoc na ochronę środowiska i cele związane z energią nie może być przyznawana przedsiębiorstwom 
znajdującym się w trudnej sytuacji, zdefiniowanym do celów niniejszych wytycznych w mających zastosowanie wytycznych 
w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw z późniejszymi zmianami lub w 
dokumencie je zastępującym”. Obecnie obowiązującym dokumentem dotyczącym pomocy publicznej na ratowanie i 
restrukturyzację jest Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.7.2014, s. 1). 
 

49.  Art. 27 ust. 2 
 

Proponuje się zmienić treść ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 
„2. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę energii elektrycznej wytworzonej w 
morskiej farmie wiatrowej, o wygranej w aukcji rozstrzyga kolejność złożonych ofert.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Jakkolwiek intencja projektodawców omawianego przepisu jest jasna (w przypadku równych ofert ma decydować kolejność 
ich złożenia) to użycie słowa „najniższą” może rodzić pewne wątpliwości.  Można bowiem sobie wyobrazić przypadek, w 
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którym (kwoty nierealistyczne wyłącznie na potrzeby przykładu): 
a) Pierwszych dwóch (pierwszy i drugi) oferentów oferuje cenę 5 zł 
b) Dwóch kolejnych oferentów (trzeci i czwarty) oferuje cenę 7 zł 
c) Piąty oferent oferuje cenę 9 zł. 

 
W omawianym przypadku jedynie pierwszy i drugi oferent zaoferowali cenę „najniższą”. W efekcie może powstać 
wątpliwość, czy omawiany przepis znajdzie zastosowanie do oferenta trzeciego i czwartego. 

50.  Art. 27 ust. 3 
 
 

 

Obecne brzmienie przepisu może budzić wątpliwości, w szczególności w kontekście brzemienia art. 27 ust. 3 pkt 1 
(„pozostała moc zainstalowana elektryczna objęta aukcją”, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 nie jest wskazana w ofercie 
następnego w kolejności uczestnika aukcji).  
 
Dlatego proponuje się zmienić wstęp do wyliczenia, zawarty w art. 27 ust. 3 poprzez skreślenie słów: „następny w kolejności 
uczestnik aukcji przedstawi ofertę, w której”; jednocześnie po każdym z punktów wskazanych w art. 27 ust. 3 należałoby 
dodać słowo „oraz” aby podkreślić, iż wszystkie cztery przesłanki muszą być spełnione łącznie. 

51.  Art. 32 ust. 10 
 

 

Proponuje się nadać art. 32 ust. 10 ustawy następujące brzmienie: 
 
„Ilość energii elektrycznej wytworzonej w ciągu godziny, przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać 
wytworzona w morskiej farmie wiatrowej o mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w 
art. 15 ust. 1 albo ofercie, o której mowa w art. 25 ust. 1, przy założeniu, że ta morska farma wiatrowa pracowała w tym 
czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosφ = 1, nie stanowi 
podstawy do wyliczenia ujemnego salda zgodnie z ust. 1 pkt 3. 
 
Uzasadnienie: 
 
Zaproponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisu, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości 
interpretacyjnych. 
 

52.  Art. 39 ust. 1 
 

III 

W ust. 1 słowa: „jeżeli nie doszło do niego w następstwie” proponuje się zastąpić słowami: „jeżeli niedostarczenie było 
następstwem”. 
 
Uzasadnienie: 
 
Propozycja ma na celu usunięcia podwójnego przeczenia, które może rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne. 
 

53.  Rozdział 6 Ilekroć w projekcie ustawodawca odnosi się do „materiałów i usług” proponuje się zastąpić te słowa, słowami: „materiałów, 
towarów i usług”. 
 
Uzasadnienie: 
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Celem propozycji jest doprecyzowanie, że chodzi o również o towary rozumiane jako produkty, urządzenia a nie materiały 
rozumiane jako surowce wykorzystywane do ich produkcji. 

54.  Art. 54 pkt 1) Błędne odwołania, powinno być odwołanie do art. 15 ust. 3 pkt 4 – powinno być odwołanie do art. 13 ust. 3 pkt 4 oraz 
błędne odwołanie do art. 21 ust. 5 pkt 4 – powinno być odwołanie do art. 20 ust. 5 pkt 4. 

 
 

Lp. Jednostka redakcyjna Stanowisko/opinia podmiotu 

 
CZĘŚĆ IV  

ZMIANY PORZĄDKUJĄCE – konsekwencja proponowanej w Części I, w pkt [1] zmiany definicji morskiej farmy wiatrowej  

55.  Art. 10 ust. 2 pkt 2 Proponuje się nadać art. 10 ust. 2 pkt 2 następujące brzmienie: 
 
„2) opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem 
urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

56.  Art. 11 ust. 1 i 2  Proponuje się nadać art. 11 ust. 1 i 2 następujące brzmienie: 
 

„1. Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem 
urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności, pomniejsza cenę 
wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 25 ust. 1. 

2. W przypadku zawarcia przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego oraz wytwórcę umowy, o której 
mowa w art. 44 ust. 1, do pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, zalicza się uiszczoną przez operatora systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego cenę sprzedaży urządzeń służących do wyprowadzania mocy, pomniejszoną o kwotę 
podatku od towarów i usług.” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

57.  Art. 11 ust. 4  
W art. 11 ust. 4 proponuje się, aby definicja symbolu „u” otrzymała następujące brzmienie: 
 

„u –  rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy udzielono pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację 
inwestycji w zakresie danej morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności, oznaczonej symbolem PIi,” 



 

26 

 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

58.  Art. 13 ust. 3 pkt 4 Proponuje się nadać art. 13 ust. 3 pkt 4 następujące brzmienie: 
 
„4) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń 

służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności, zapewniającego 
wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie, o którym mowa w ust. 
2 pkt 4;” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 
 

59.  Art. 19 ust. 2 pkt pkt 6 i 7 Proponuje się nadać art. 19 ust. 2 pkt 6 i 7 następujące brzmienie: 
 
„6) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji 
do miejsca rozgraniczenia własności, w szczególności koszty związane z wyprowadzeniem mocy z morskiej farmy 
wiatrowej do sieci, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej po zakończeniu jej eksploatacji; 

7) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, 
budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z 
tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności;” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 
 

60.  Art. 20 ust. 5 pkt 4 Proponuje się nadać art. 20 ust. 5 pkt 4 następujące brzmienie:  
 
„4) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy morskiej farmy wiatrowej, zapewniającego wytworzenie i 

wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności. w terminie określonym w art. 25 ust. 4 
pkt 6;” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 
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1.  Art. 22 ust. 2 pkt 6 i 7 Proponuje się nadać art. 22 ust. 2 pkt 6 i 7 następujące brzmienie:  
 
„6) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji 
do miejsca rozgraniczenia własności, w szczególności koszty związane z wyprowadzeniem mocy z morskiej farmy 
wiatrowej do sieci, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej po zakończeniu jej eksploatacji; 

7) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, 
budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z 
tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności;” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 
 

61.  Art. 23 ust. 8 pkt 6 i7  Proponuje się nadać art. 23 ust. 8 pkt 6 i 7 następujące brzmienie: 
 
„6) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca 
rozgraniczenia własności; 

7) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, 
budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z 
tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności;” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 
 

62.  Art. 34 ust. 1 pkt 3, 6-10 Proponuje się nadać art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 6-10 następujące brzmienie: 
 
„3) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń 

służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności;” 
(…) 
6) opis działań, jakie zamierza podjąć wytwórca lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należy 

wytwórca, w celu zapewnienia konkurencyjności pomiędzy dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych na 
potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności; 

7) opis udziału nakładów inwestycyjnych, których poniesienie przez wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy 
kapitałowej, do której należy wytwórca, jest przewidywane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na 
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terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w łącznych nakładach na budowę lub eksploatację morskiej farmy wiatrowej wraz 
z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności; 

8) opis przewidywanych inicjatyw dotyczących badania i rozwoju oraz innowacyjności związanych z realizacją inwestycji 
w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej 
instalacji do miejsca rozgraniczenia własności; 

9) opis działań, jakie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza podjąć wytwórca lub przedsiębiorcy należący do 
grupy kapitałowej, do której należy wytwórca lub dostawcy materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy 
lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, w celu rozwoju zasobów ludzkich w zakresie kompetencji i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych potrzebnych do budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem 
urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności; 

10) opis i szacunkową liczbę miejsc pracy, jakie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza utworzyć: 
a) wytwórca lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, oraz  
b) dostawcy materiałów i wykorzystywanych usług  
- na potrzeby i w związku z budową lub eksploatacją morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności;” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 
 

63.  Art. 36 ust. 1 
Proponuje się nadać art. 36 ust. 1 następujące brzmienie:  

„Art. 36. 1. Wytwórca, przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 albo 21 ust. 4, jest zobowiązany 
przeprowadzić dialog z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji 
morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca 
rozgraniczenia własności.” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

64.  Art. 44 ust. 1 
Proponuje się nadać art. 44 ust. 1 następujące brzmienie: 

„Art. 44. 1. W przypadku zawarcia przez wytwórcę i operatora systemu przesyłowego albo dystrybucyjnego umowy 
sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzania mocy, urządzenia te stają się częścią systemu przesyłowego 
albo dystrybucyjnego elektroenergetycznego z chwilą przeniesienia na operatora jej własności.” 

 
Uzasadnienie: 
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Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

65.  Art. 58 ust. 1 
Proponuje się nadać art. 58 ust. 1 następujące brzmienie: 

„Art. 58. 1. Decyzje administracyjne wydane w celu realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych wraz z 
zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności:” 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

66.  Art. 58 ust. 7 Proponuje się nadać art. 58 ust. 7 następujące brzmienie:  
„7. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, 

o których mowa w ust. 1, w całości ani stwierdzić ich nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji 
dotycząca części inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności.” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej. 

67.  Art. 59 ust. 2 Proponuje się nadać art. 59 ust. 2 następujące brzmienie: 
 

„2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz 
z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności 
wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

68.  Art. 70 ust. 1 
Proponuje się nadać art. 70 ust. 1 następujące brzmienie:  

„Art. 70. 1. W przypadku gdy zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), do zamówienia udzielanego w związku z przygotowaniem, realizacją i 
finansowaniem budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej 
instalacji do miejsca rozgraniczenia własności stosuje się art. 4 pkt 5 tej ustawy.” 

 
Uzasadnienie: 
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Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 
 

69.  Art. 89 
Proponuje się nadać art. 89 następujące brzmienie: 

„Art. 89. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.1)) w 
art. 6 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) budowa oraz utrzymywanie morskich farm wiatrowych w rozumieniu ustawy z dnia […] o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności;”.” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

70.  Art. 91 
Proponuje się nadać art. 91 następujące brzmienie: 

„Art. 91. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w art. 2a w 
ust. 3: 
1) w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j) osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z budową morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu 
ustawy z dnia […] o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. …) 
wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia 
własności w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele;”; 

2) po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 
„13) na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia […] o promowaniu wytwarzania 

energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. …) wraz z zespołem urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności.”.” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

71.  Art. 92 
Proponuje się nadać art. 92 następujące brzmienie: 

„Art. 92. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020. 
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zm.2)) w art. 74 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 
uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia 
ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla 
przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 
szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji 
towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 
zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie 
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy 
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na 
podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 
– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego 
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 
zewnętrznych oraz dla przedsięwzięć w zakresie morskich farm wiatrowych wraz z zespołem urządzeń 
służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności realizowanych na 
podstawie ustawy z dnia […] o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;”.” 

 
Uzasadnienie: 
 
Zmiana stanowi konsekwencję proponowanych zmian w definicji morskiej farmy wiatrowej 

 

 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924 i 2170. 


