
Prawo energetyczne i rozporządzenia 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r. 
(tekst jednolity) (http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/prawo_energet_01_2008.pdf) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu 
obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w 
odnawialnym źródle energii (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozp_14_sierpnia_2008_w_sprawie_szczegolowego_zakresu_obowiazku_uzy
skania.pdf)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozporzadzenie_systemowe_z_dnia_4_maja_2007.pdf) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/rozporzadzenie_min_gosp_07_2007.pdf) 
 
Polityka energetyczna Polski do roku 2030 - PROJEKT v. 3.2 z dnia 10.09.2007 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/polityka_energ_do_2030_projekt_10_09_2007.pdf) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (rozporządzenie 
taryfowe) - PROJEKT z dnia 05.09.2007 (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozp_taryfowe_projekt_.pdf) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/rozp_praca_syst_elektr_18_luty2008.pdf) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy - Prawo ochrony środowiska - 
PROJEKT z dnia 1.08.2008 (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/projekt_ustawy_o_zm_ustawy_pe_i_ustawy_pos_1082008.pdf) 
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o wypłatach z zysku przez 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - PROJEKT z dnia 
3.11.2008 (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_prawo_energetyczne_wersja_3_11_200
8.pdf) 
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o wpłatach z zysku  przez 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - PROJEKT z dnia 
27.11.2008 (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/1_projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_prawo_energetyczne_ustawy_o_wplat
ach_z_zysku__przez_jednoosobowe_spolki_skarbu_panstwa_oraz_ustawy_prawo_ochrony_srodo
wiska.pdf) 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw - 
druk nr 2176 (http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/2176) 



Ochrona środowiska 

Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/ustawa_z_dnia__3_pazdzienrika_2008__o_udziale_spoleczenstwa.pdf) 
 
Ustawa z dnia 3 października 2008 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 
ustaw (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/ustawa_z_dnia_3_pazdzienrika_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_przyrody.pdf
) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/ustawa_z_dnia_16_kwietnia_2004_r_o_ochronie_przyrody.pdf) 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
uwzględniający wszystkie zmiany z lat 2001-2008) (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/prawo_ochrony_srodowiska_test_ujednolicony.pdf) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu 
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozp_z_dnia_12_listopada_2007_w_sprawie_zakresu_i_sposobu_prowadzeni
a_okresowych_badan_poziomow_pol.pdf) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozporzadzenie_halas_06_2008.pdf) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozporzadzenie_znaczace_oddzialywanie_08_2007.pdf)  
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/w_sprawie_rodzajow_przedsiewziec_9_listopada_2004.pdf )  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozp_z_dnia_10_maja_2005_rodzaje_przedsiewziec.pdf) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozporzadzenie_natura2000_09_2007.pdf)



Zagospodarowanie przestrzenne 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/ustawa_z_dnia_27_marca_2003_r_o_planowaniu_i_zagospodarowaniu_prze
strzennym.pdf) 
 
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. Tezy i załoŜenia 
(http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/tiz_po_rm_26_06_07.pdf) 

 



Prawo budowlane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/ustawa_z_dnia_7_lipca_1994_r_prawo_budowlane.pdf) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  25 stycznia 2007 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/dzu_2007_nr_19_poz_115_o_drogach_publicznych.pdf ), w której 
określono odległość obiektów budowlanych od drogi. 



 

Oznakowanie przeszkodowe 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozp_mtib_z_13_01_06_o_oznakowaniu_przeszkodowym.pdf) 



Prawo zamówień publicznych 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/pzp_tekst_ujednolicony.pdf) 



Handel emisjami i Joint Implementation 
 
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/ustawa_z_dnia_22_grudnia2004_o_handlu_uprawnieniami_do_emisji_do_po
wietrza_gazow_cieplarnianych_i_innych_substancji.pdf)  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu 
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/dzu_2008_nr_183_poz_1142_w_sprawie_mnonitorowania_handlu_uprawnie
niami.pdf ) 



 

Podatki i opłaty lokalne 

 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/ustawa_o_podatkach_i_oplatach_lokalnych.pdf) 
 
Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/podatkach_i_oplatach_lokalnych.pdf) 
 
Wykładnia przepisów dokonana przez Departament Podatków Lokalnych i Katastru ws. podstawy 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do elektrowni wiatrowych 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/download.php?id=e56954b4f6347e897f954495eab16a88) 
 
Interpelacja nr 7676 do Ministra Finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od 
nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe (http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/interpelacja_nr_7676.pdf) 
 
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7676 w sprawie 
sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe 
(http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/odpowiedz_na_interpelacje_nr_7676.pdf) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień 
od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 
(http://www.elektrownie-
wiatrowe.org.pl/files/rozporzadzenie_zwolnienia_od_podatku_pomoc_inwestycyjna.pdf)  

 


