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Wczoraj, tj. 9 lutego w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dotyczyło interpretacji przepisów w zakresie opodatkowania 

elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości po 1 stycznia 2017 r, w związku z przepisami 

Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.  

Reprezentowane przez wiceministra Wiesława Janczyka Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko, 

zgodnie z którym począwszy od 1 stycznia 2017 roku podatkiem od nieruchomości powinna zostać 

objęta cała elektrownia wiatrowa, włączając elementy techniczne. Ministerstwo w tej sprawie 

przekazało Komisjom pisemne stanowisko, które przesyłamy w załączeniu do niniejszej notatki.  

Do sytuacji, w której znaleźli się inwestorzy i samorządy odniósł się m.in. poseł Ireneusz Zyska, krytykując 

rozbieżność stanowisk poszczególnych resortów i wskazując na potrzebę wystąpienia przez 

Ministerstwo Finansów z inicjatywą ustawodawczą.  

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Stowarzyszenia Małej Energetyki 

Wiatrowej zaproponowali przeprowadzenie nowelizacji ustawy o inwestycjach i wprowadzenie zapisu, 

zgodnie z którym elementy techniczne elektrowni wiatrowych nie będą podlegały opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości.  

W imieniu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej głos zabrał Wiceprezes Łukasz Zagórski przypominając, 

że pierwotnie celem Ustawy o inwestycjach było uregulowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem  

i nadzorem budowlanym elektrowni wiatrowych, nie sprawy podatkowe. Przytoczył opracowane przez 

SEO analizy, z których wynika, że zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych mogą oznaczać dla 

inwestorów tego sektora dodatkowe obciążenia wynoszące około 0,5 mld złotych w skali roku. Zaznaczył 

przy tym, że minimalna wartość świadectw pochodzenia pozwalająca na pokrycie dodatkowych kosztów 

wynosi 70 zł/MWh, co przy ich obecnych cenach zmusza inwestorów do pokrywania różnicy z 

przychodów ze sprzedaży energii. Wiceprezes Zagórski podjął również kwestię trudności ze znalezieniem 

właściwego Ministerstwa, w którego kompetencjach leżałaby omawiana ustawa. Zapewnił, że 

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej jest gotowe do współpracy na rzecz nowelizacji ustawy o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych popierając inicjatywy mające na celu wyjaśnienie 

wątpliwości prawnych, przypominając o opracowanych przez Stowarzyszenie licznych propozycjach 

rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że z uwagi na obecnie procedowany przez 

Ministerstwo Infrastruktury Kodeks Urbanistyczno Budowlany problematyka opodatkowania elektrowni 

wiatrowych nie ogranicza się jedynie do Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.  

Głos w imieniu SEO zabrał także Sebastian Kwapuliński, zwracając uwagę na plany Ministerstwa 

Infrastruktury w zakresie procedowanego Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego i wprowadzenia zmian 

w katalogu definicji, które będą determinowały kwestię opodatkowania. Zwrócił się do Ministerstwa 

Finansów z pytaniem o sposób, w jaki prowadzone będą prace w tym zakresie. 

Wiceminister Wiesław Janczyk stwierdził, że dopiero po zakończeniu konsultacji społecznych, uzgodnień 

międzyresortowych i po posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów będzie można szczegółowo 

odnieść się do kwestii katalogu definicji. 
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Prezydium Komisji nie odniosło się jednoznacznie do postulatów nowelizacji ustawy, zapewniło jednak, 

że jeszcze w lutym zorganizuje spotkanie robocze, w którym udział wezmą oprócz uczestników 

wczorajszego spotkania także przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Infrastruktury i 

Budownictwa. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca podkreślił, że obecność tych 

resortów będzie kluczowa dla rozwiązania zaistniałych problemów. Zapewnił również, że Prezydium 

Komisji uzgodni i wystosuje do powyższych ministerstw stanowisko w tej sprawie.  

 

 


