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L.p. Aktualny zapis 
Rozdział i ustęp/ 

nr strony 
Treść uwagi i uzasadnienie zmiany Proponowany zapis 

1 wnosi się o uzupełnienie o dodatkowy 
zapis 

4.1 str. 14   

Analiza SWOT.  

Słabe Strony 

Jakość przedsięwzięć realizowanych z 
wykorzystaniem wparcia wskazuje na to, że 
NFOŚiGW zajmuje się obecnie bardziej kontrolą 
wydatkowanych środków od strony finansowo – 
księgowej, nie wnikając w jakość realizacji 
wspieranych przedsięwzięć. Z naszych 
obserwacji wynika,  że NFOŚiGW polega w tym 
zakresie  w całości na służbach inwestorów. 
Uważamy, że w NFOŚiGW powinny znaleźć się 
środki na niezależne od inwestorów 
kontrolowanie jakości budów realizowanych przy 
wsparciu NFOŚiGW 

- wymagające wzmocnienia kompetencje 
merytoryczne w zakresie projektowania i 
wykonawstwa inwestycyjnego i adaptacyjnego 

2 wnosi się o uzupełnienie o dodatkowe 
zapisy 

4.1 str. 14  

Analiza SWOT. 
Zagrożenia 

Brak rozpoznania potencjalnych zasobów 
hydroenergetycznych stopni istniejących i 
nowych lokalizacji utrudnia pozyskanie środków 
na ten cel (trudności w przeprowadzeniu 
rachunku ekonomicznego i określeniu 
oczekiwanej formy wsparcia ze strony 
NFOŚiGW) 

- brak inwentaryzacji istniejących stopni 
wodnych i potencjalnych lokalizacji mogących 
służyć zagospodarowaniu przez 
hydroenergetykę 

3 wnosi się o uzupełnienie o dodatkowe 
zapisy 

4.1 str. 14   

Analiza SWOT.  

Słabe Strony 

Brak jednoznacznej wykładni przepisów unijnych 
odnośnie środowiskowych uwarunkowań 
realizacji inwestycji skutkuje blokowaniem 
realizacji przedsięwzięć, które nie są działaniami 
wprost renaturalizacyjnymi. Nawet przy chęci 
utrzymania budowli wpisanej w środowisko 
przyrodnicze od dłuższego czasu (funkcjonującej 
na podstawie ważnych decyzji administracyjnych) 
wymagane jest sporządzanie raportu 
oddziaływania na środowisko w takiej formie, 
jakby owe budowle miały powstawać od nowa. 
Wymagania stawiane inwestorom / właścicielom 
budowli są tym większe, im kompetencje 

 - brak jednoznacznej wykładni przepisów 
unijnych odnośnie środowiskowych 
uwarunkowań realizacji inwestycji 

- zbyt duże pole pozostawione dla interpretacji 
stanowionych przepisów przez urzędników 
wydających decyzje administracyjne  



merytoryczne urzędników mniejsze, ponieważ 
asekurancko nadinterpretują oni literę prawa, nie 
zaprzątając sobie głowy intencjami ustawodawcy. 

4 wnosi się o jej uzupełnienie o dodatkowy 
zapis. 

4.3 str. 18   

Analiza SWOT.  

Słabe Strony 

Brak obowiązku konsultacji z hydroenergetykami 
projektów realizowanych przez gospodarkę 
wodną związanych z tworzeniem mikroretencji i 
regulacją cieków (budową jazów dla potrzeb 
m.in. melioracji i progów 
przeciwrumowiskowych), praktycznie 
uniemożliwia wykorzystanie potencjału 
hydroenergetycznego tych stopni wodnych. 
Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego 
jest aktualnie z reguły inicjowane przez 
hydroenergetyków, którzy muszą uzgadniać 
projekty z gospodarką wodną, nie ma jednak 
obowiązku uzgadniania projektów budowy  stopni 
wodnych dla potrzeb gospodarowania wodą z 
hydroenergetykami w celu stworzenia warunków 
ewentualnego wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego nowych, odtwarzanych 
bądź modernizowanych stopni wodnych. 
Uniemożliwia to w praktyce pełną realizację 
Działania 6.1.2 w ramach Priorytetu nr 1 i 
Działania 6.3.3. w ramach Priorytetu nr 3. 
Dlatego proponuje się wprowadzenie 
dodatkowego zapisu. 

Brak interakcji przy projektowaniu obiektów 
hydrotechnicznych w ramach planów 
realizowanych przez gospodarkę wodną z 
hydroenergetykami, co w praktyce 
uniemożliwia wykorzystywanie potencjału 
hydroenergetycznego stopni wodnych 
realizowanych przez inne podmioty 

5.  - długi cykl inwestycyjny w energetyce 
konwencjonalnej  

 

4.3 str. 19  

Analiza SWOT. 
Zagrożenia 

Długi cykl inwestycyjny jest szczególnie widoczny 
w procesie budowy elektrowni wodnych, który 
jest determinowany czasem trwania procesu 
przedinwestycyjnego, w tym w szczególności 
oczekiwaniem na wydanie wymaganych decyzji 
administracyjnych oraz skomplikowaną i 
swobodnie interpretowalną przez urzędników 
procedurą formalno prawną.  

- długi cykl inwestycyjny w energetyce 
konwencjonalnej jak również w energetyce 
odnawialnej w tym w szczególności w 
energetyce wodnej, który jest determinowany 
długim czasem postępowania 
administracyjnego i mocno skomplikowaną 
ścieżką dojścia do pozyskania wymaganych w 
procesie inwestycyjnym decyzji. 

6 nadmierne oddziaływanie sektora 
energetyki na środowisko 

 Łączne potraktowanie całej energetyki jako 
czynnika nadmiernie oddziałującego na 
środowisko jest zbyt daleko idącym 
uproszczeniem. Taka kwalifikacja może 
prowadzić do konkluzji, że każda działalność 
człowieka powoduje nadmierne oddziaływania na 
środowisko. Takie stawianie sprawy powoduje w 

zapis jako dyskryminujący należy usunąć 



konsekwencji aprioryczne zakazy dla wszelkich 
przedsięwzięć mających cokolwiek wspólnego z 
energetyką. W celu oceny oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko sporządza się 
raporty – dopiero one dają obiektywną 
odpowiedź na temat „nadmierności” lub 
„umiarkowania” przewidywanych oddziaływań. 

9 negatywny wpływ na środowisko budowy 
nowych jednostek wytwórczych  

 nie sprecyzowano, o jakie jednostki wytwórcze 
chodzi (fabryki samochodów? cementownie? 
montownie sprzętu elektronicznego? zakłady 
przetwórstwa rolnego?) 

zapis jako niejednoznaczny należy usunąć 

3. Ważna jest też realizacja inwestycji w 
zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz 
innych obiektów hydrotechnicznych, z 
wykorzystaniem, gdzie jest to możliwe, ich 
potencjału energetycznego oraz 
wspieranie budowy urządzeń 
specjalistycznych związanych z 
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz 
dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej. 

Rozdział 6.1 
Priorytet 1. 
Działanie 6.1.2  str. 
27 

W przedłożonym do konsultacji projekcie strategii 
przywołuje się dokumenty przyjęte przez nasz 
Rząd, w których zawarte są wskazania między 
innymi wykorzystywania potencjału 
hydroenergetycznego cieków wodnych, jednak 
nie wprowadza się do strategii żadnych 
mechanizmów, które spowodowałyby wzrost 
zainteresowania inwestorów segmentem 
hydroenergetyki. W strategii powinny być 
promowane działania zmierzające do budowy 
wielozadaniowych węzłów hydroenergetycznych. 
Promowanie takich projektów otwiera nie tylko 
możliwość wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego tworzonych stopni 
wodnych, ale zintensyfikuje rozwój mikroinstalacji 
w systemie rozproszonej energetyki oraz 
zaktywizuje lokalne społeczności do tworzenia 
niewielkich obszarów samobilansowania 
energetycznego, co z kolei jest spójne z 
przyjętymi zasadami planowania i prowadzenia 
gospodarki energetycznej na terenie gmin. 
Wymóg uzgadniania projektów realizowanych 
przez gospodarkę wodną również z 
hydroenergetyką wraz z jednoznacznymi 
zapisami w strategii o wspieraniu takich 
projektów stworzy warunki do rozwoju 
mikrohydroenergetyki, w tym projektów 
realizowanych również w formule prosumenckiej. 
Powyższe jest także zgodne z Działaniem 6.3.3. 
(Wspieranie rozproszonych, w tym odnawialnych 
źródeł energii) w ramach Priorytetu 3 (Ochrona 

Ważna jest też realizacja inwestycji w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej oraz innych 
obiektów hydrotechnicznych  konsultowanych 
z hydroenergetyką w celu wykorzystania, tam 
wykorzystaniem, gdzie jest to możliwe, ich 
potencjału energetycznego oraz wspieranie 
budowy urządzeń specjalistycznych 
związanych z utrzymaniem wód i urządzeń 
wodnych oraz dla potrzeb ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym w szczególności 
tworzenia wielozadaniowych węzłów o 
podstawowym znaczeniu 
hydroenergetycznym. 



atmosfery). 

4. Uwzględnić należy realizację wszystkich 
rodzajów OZE, w zależności od warunków 
geograficzno-klimatycznych i lokalnych 
zasobów energii, a także rachunku 
ekonomicznego.  

Rozdział 6.3 
Priorytet 3. 
Działanie 6.3.3. str. 
32 

Konieczne jest objęcie szczególnym wsparciem 
projektów polegających na tworzeniu 
wielozadaniowych stopni wodnych (węzłów 
hydroenergetycznych), zwłaszcza w 
perspektywie tworzenia systemów energetyki 
rozproszonej funkcjonującej w oparciu o 
mikroinstalacje. Energetyka rozproszona będzie 
funkcjonować również w oparciu o źródła 
wytwarzania tworzone przez prosumentów. 
Uzyskane korzyści w wyniku budowy 
wielozadaniowych węzłów hydroenergetycznych 
trudno przecenić. Priorytetowe potratowanie tych 
projektów w systemie wsparcia wyzwoli także 
duże zainteresowanie działaniem w formule 
partnerstwa publiczno – prywatnego, co 
dodatkowo zintegruje społeczności wokół 
programów zaopatrzenia energetycznego w 
oparciu o własne źródła wytwarzania energii i 
podniesie atrakcyjność inwestycyjną 
samobilansujących się obszarów (wysp 
energetycznych). 

Uwzględnić należy realizację wszystkich 
rodzajów OZE, w zależności od warunków 
geograficzno-klimatycznych i lokalnych 
zasobów energii, a także rachunku 
ekonomicznego.  Priorytetowo w systemie 
wsparcia powinny być traktowane projekty, 
które poza produkcją energii w technologii, 
która nie obciąża środowiska naturalnego 
emisją gazów cieplarnianych (CO2, NOx, SOx)  
tworzą dodatkowe efekty środowiskowe, 
społeczne i gospodarcze. Dotyczy to przede 
wszystkim projektów, w których 
wykorzystywany jest potencjał 
hydroenergetyczny z jednoczesnym 
tworzeniem retencji wodnej oraz warunków do 
rekreacji i wypoczynku. Realizacja takich 
projektów w formule partnerstwa publiczno – 
prywatnego dodatkowo zaktywizuje 
społeczności lokalne w ich realizacji, poprawi 
bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszy 
koszty zaopatrzenia w energię na terenie 
obszarów samobilansujących się.   

5.  Rozdział 6.4 str. 32 Prowadzenie działań monitorujących środowisko, 
przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji 
przyrodniczej zwłaszcza na obszarach Natura 
2000 ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia 
możliwości podejmowania działalności 
gospodarczej na tych obszarach – obecnie 
traktowane są w większości przypadków jako 
rezerwaty ścisłe, gdzie zakazana jest wszelka 
działalność człowieka 

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu 
inwentaryzację środowiskową zwłaszcza w 
obszarach mogących potencjalnie być 
terenami inwestycyjnymi. 

 


