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ZGŁOSZENIE
Zainteresowania pracami nad projektem ustawy Prawo Energetyczne - Zmiany danych*
A. Oznaczenie podmiotu zainteresowanego pracami nad projektem
1. Nazwa / imię i nazwisko**
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B. Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wymienionego w części A
w pracach nad projektem

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1
2
C. Opis postulowanego rozwiązania prawnego, ze wskazaniem interesu będącego przedmiotem
ochrony
Uwagi i propozycje zmian do projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.
ZARZUTY DO PROJEKTU:
1) 1) Projekt nie implementuje w niezbędnym zakresie Dyrektywy UE,
2) 2) Projekt nie określa celu krajowego w zakresie wytworzenia energii z odnawialnych źródeł energii,
3) 3) W projekcie, wbrew tezom jego uzasadnienia i deklarowanej treści w art. 1, nie są zawarte zasady i kryteria,

o których mowa w art. 16 Dyrektywy 2009/28/WE,
4) 4) Postanowienia Projektu, jak i projektu Prawa energetycznego nie gwarantują ceny i obowiązku zakupu

energii z OZE,
5) 5) Projekt nie zapewnia pierwszeństwa i gwarantowanego dostępu do sieci dla energii z OZE.

Projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe i konsultowane za niniejszym dokumentem nie są w
pełni kompatybilne i nie tworzą pełnego, zwartego systemu.
Konsultowany Projekt ustawy, jak i pozostałe projekty pakietu z uwagi na fakt, iż stanowią wykonanie jednej z

dziewięciu strategii długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju Kraju, strategie zintegrowane, a
przede wszystkim strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, jak i strategia zrównoważonego
rozwoju wsi i rolnictwa oraz krajowa strategia rozwoju regionalnego i strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko powinny być podstawą dla założeń regulacji, a uzasadnienie do tworzonych instytucji i narzędzi
oraz wprowadzanych procedur powinno odwoływać się do kluczowych dokumentów analitycznych i
planistycznych, z których wynikałyby podstawy dla określonych rozwiązań. Uzasadnienie Projektu ustawy,
poza gołosłownym odwoływaniem się do Polityki energetycznej Polski do roku 2030, KPD i Dyrektywy
2009/28, nie wyjaśnia gdzie i w jakim trybie zostały przyjęte zasadnicze rozstrzygnięcia dość istotnie
zmieniające system warunków i wsparcia rozwoju OZE, a w szeregu przypadkach ograniczania i odrzucania
możliwości wynikających z przywołanej Dyrektywy. Kluczowe mechanizmy wsparcia, gwarancje i obowiązki po
stronie podmiotów publicznych, operatorów i przedsiębiorców energetycznych, takie jak stała lub mechanizm
gwarantowanej ceny, obowiązek przyłączenia i dystrybucji, pierwszeństwa i priorytetów powinny być
rozstrzygnięte na etapie założeń i wynikać z tych rozstrzygnięć w dokumentach planistycznych.
Uzasadnienie Projektu ustawy datowane na 20.12.2011 r. stanowi wprost, iż projekt ustawy OZE jest
odpowiedzią na potrzebę rozwoju energetyki opartej na wykorzystaniu OZE, a także na postulaty o
konieczności ustanowienia klarowanego oraz efektywnego systemu promującego wykorzystanie energii z
OZE. Uzasadnienie wskazuje, iż celem podejmowanych działań jest także zwiększenie wytwarzania energii z
OZE w aspekcie wspierania rozwoju technologicznego i innowacji. Nie ma w uzasadnieniu przyczyn
okoliczności wskazania decydentów ograniczenia wsparcia i niepełnego implementowania Dyrektywy. Autorzy
w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazują, iż mechanizm wsparcia przedsiębiorców ma być nadal dwu
kierunkowy tj. ma kształtować zasady i zakres obowiązkowego zakupu z urzędu wytworzonej energii, a z
drugiej strony przyznawać certyfikaty, z których prawa majątkowe mają być wprowadzane do obrotu.
Autorzy odwołują się do KPD i przewidzianej w nim szczegółowej ścieżki wzrostu, lecz nie wskazują
jakichkolwiek korelacji zastosowanych kontrowersyjnych rozwiązań z KPD. Istotne jest także, iż deklarowane
w uzasadnieniu założenie, że wsparcie dla OZE będzie wsparciem umożliwiającym zwrot zarówno kosztów
inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, w rzeczywistości nie jest realizowane, a wręcz wprowadzane
rozwiązania zapewniają, że w szczególności producenci energii w mikroinstalacjach nie będący
przedsiębiorcami energetycznymi prowadzącymi na ogólnych warunkach działalność gospodarczą nie będą
mogli uzyskać zwrotu kosztów nabycia lub budowy, montażu i podłączenia mikroinstalacji.
Ważnym aspektem jest także to, iż deklarowane w uzasadnieniu założenie, że znacząca część nowych źródeł
OZE ma mieć warunki do przyłączania do zewnętrznych sieci średnich i niskich napięć, co powinno
umożliwiać odbiór energii w bezpośredniej bliskości jej wytworzenia, nie jest w jakikolwiek sposób realizowana
przepisami Projektu. Nie stworzono żadnego wsparcia dla systemów rozproszonych, a w szczególności
wymiany energii w tych systemach i preferencji dla operatorów takich systemów.
Celem projektowanej regulacji jest przede wszystkim implementacja do krajowego porządku prawnego
Dyrektywy 2009/28/WE tak, aby zagwarantować stabilny system wsparcia dla inwestorów zainteresowanych
rozwojem energetyki odnawialnej. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z
najważniejszych kierunków Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Na podstawie Polityki i w wykonaniu
zobowiązania wynikającego z Art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/28/WE opracowany został Krajowy Plan działania
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD). KPD stanowi szczegółowe ujęcie ścieżki wzrostu energetyki
odnawialnej w Polsce w perspektywie najbliższych 10 lat. Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii
brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5%. Realizacja celów leży po stronie niezależnych
podmiotów gospodarczych, którzy w warunkach rynkowych i przy zachowaniu pełnej konkurencji decydują o
budowie, bądź nie nowych źródeł wykorzystujących OZE. Z tego punktu widzenia niezwykle istotne jest
wprowadzenie w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii przepisów gwarantujących realizację
celów KPD. Aby obowiązkowe krajowe cele ogólne zostały osiągnięte oraz dla zagwarantowania poprawnej
implementacji Dyrektywy 2009/28/WE zasadnym i celowym jest poszerzenie zakresu przedmiotowego
regulacji o zapisy regulujące krajowy cel ogólny i pośrednie cele sektorowe. Z uwagi na to, że Dyrektywa
określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (Art. 1), jak również stanowi o celach sektorowych jako
jednym ze środków dla osiągnięcia obowiązkowych ostatecznych celów; dotychczasowe zapisy w tym
zakresie zawarte w Projekcie w Art. 57 należy ocenić jako niewystarczające i postuluje się wprowadzenie
stosownych zmian w proponowanym powyżej brzmieniu.

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie realizacji celu podstawowego projektowanej ustawy o
odnawialnych źródłach energii jakim jest zbudowanie spójnych ram prawnych, z uwzględnieniem standardów
europejskich, a także transpozycja Dyrektywy 2009/28/WE.
W uzasadnieniu trzeba wskazać, że promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia
dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na
lokalnie dostępnych surowcach. Jest to zasadniczy cel Polityki energetycznej UE, jak również cel krajowy
przyjęty w Polityce energetycznej Polski do 2030r. i Krajowym Planie działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych. Dla realizacji tego celu zasadnym jest uruchomienie działań na rzecz rozwoju wykorzystania
OZE, na wszelkich dostępnych płaszczyznach, angażując w to społeczeństwo w coraz większym stopniu.
Służyć temu mają także działania o charakterze kampanii informacyjnych, reklamowych, spotkań, paneli, przy
wykorzystaniu dostępnych środków przekazu, w tym Internetu, jak również tradycyjnych form (publikatory
pisemne, audycje radiowe i telewizyjne), których inicjatorami powinny być w pierwszej kolejności właśnie
organy administracji; te, do których zadań ustawowych należy obowiązek działań na rzecz wspierania i
promocji OZE. Inicjatywa powinna mieć charakter odgórny i zmierzać do upowszechniania wiedzy i wzrostu
świadomości społeczeństwa nt. OZE, w tym co do krajowego potencjału ekonomicznego odnawialnych źródeł
energii i praktycznych możliwości jego wykorzystania oraz korzyści stąd płynących, zwłaszcza dla środowiska,
jak i dla gospodarki (dyrektywa prowadzenia należytej polityki informacyjnej i edukacyjnej).
Powyższe podejście aktywnego działania znajduje swoje potwierdzenie i uzasadnienie w stanowisku UE
zawartym w Dyrektywie 2009/28/WE, gdzie Artykułu 14 stanowi się, że państwa członkowskie przy udziale
władz lokalnych i regionalnych opracowują odpowiednie programy informacyjne, programy zwiększania
świadomości, programy doradcze lub szkoleniowe, aby informować obywateli o korzyściach i rozwiązaniach
praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

D. Załączone dokumenty
1.

2.
3.
E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy Uzupełnienia braków formalnych / Zmiany danych **
zgłoszenia dokonanego dnia ……………………………………………………………
(proszę podać z części F poprzedniego zgłoszenia)
F. Osoba składająca zgłoszenie
Imię i nazwisko:

Data

Podpis

G. Klauzula odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
……………………………
(podpis)

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „— Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.
** Niepotrzebne skreślić.
Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad
projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)),
w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również
dane, które zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy Prawo Energetyczne

Rozdział 1
Art. 1-6

1) W Artykule 1 nowemu punktowi oznaczonemu jako pkt 1) nadać brzmienie:
„1) Krajowy cel ogólny w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym
zużyciu energii brutto do 2020 roku oraz sposób określania pośrednich celów sektorowych
zmierzających do wzrostu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w
poszczególnych latach”.
Uzasadnienie:
Artykuł 1 projektowanej regulacji określający zakres przedmiotowy ustawy
o odnawialnych źródłach energii (dalej; OZE) należy poszerzyć poprzez dodanie zapisu
wskazującego na regulację tą ustawą krajowego celu i zasad jego osiągnięcia w zakresie
udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii do 2020 r. zgodnie z art. 3 ust. 1
Dyrektywy z dnia 23.04.2009 r. nr 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych.
W tym celu proponuje się dodać nowy punkt w dotychczasowym Artykule 1 oznaczając go
jako pkt 1) oraz odpowiednio dokonać zmiany numeracji kolejnych punktów w tym Artykule.
2) W Artykule 2 nadać nowe brzmienie punktowi 3.
"biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości
pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi,
leśnictwa i związanych działów przemysłu z pominięciem drewna mającego zastosowanie
w przemyśle drzewnym i papierniczym, w tym z chowu i z hodowli ryb oraz akwakultury, a
także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich”
Uzasadnienie:
Definicja biomasy w proponowanym brzmieniu nie wyklucza zastosowania drewna
pełnowartościowego do celów energetycznych. Współspalanie i spalanie drewna, które
mogłoby być wykorzystane w celach produkcyjnych dla innych gałęzi gospodarki nie
powinno być dopuszczalne. Proponowana w projekcie ustawy definicja może doprowadzić
do nadmiernej presji na pozyskiwanie surowca drzewnego w Polsce. Może to również
doprowadzić do zmniejszenia rozwoju upraw energetycznych.
3) W Artykule 2 poszerzyć w słowniczku katalog zdefiniowanych normatywnie rodzajów
OZE o:
 aeroenergię,
 geoenergię,
 helioenergię.
Dodać trzy nowe punkty w Artykule 2 oznaczając je w kolejności 8a), 8b) i 8c) o treści:
„8a) aeroenergia – energia wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej,
8b) geoenergię – energia geotermiczna ,
8c) helioenergia – energia słoneczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub
ciepła”.
Uzasadnienie do zmiany Art. 2 – poszerzenie słowniczka
Niewątpliwe podstawę działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i
ochronę środowiska w UE stanowi pakiet dyrektyw mających na celu wsparcie rozwoju
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych. Należy jednocześnie
podkreślić, że o ile początkowo, w sferze wykonawczej, regulacje europejskie stawiały
sobie bezpośrednio za cel "wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w
produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenia
podstaw dla opracowania przyszłych ram Wspólnoty w omawianym przedmiocie" (tak
dyrektywa 2001/77/WE), o tyle obecnie cele te są ujmowane znacznie szerzej jako dążenie
do "zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego i
innowacji, a także tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego,
zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych" (tak implementowana obecnie

dyrektywa 2009/28/WE).
Kontrola zużycia energii w Europie oraz zwiększone stosowanie energii ze źródeł
odnawialnych wraz z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną
stanowią ważne elementy mające duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw
energii, wspierania rozwoju technologicznego i innowacji, ale również mają istotny wpływ i
znaczenie dla tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego,
zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych.
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zależy często od lokalnych lub regionalnych
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ważne są możliwości rozwoju i zatrudnienia,
jakie stwarzają w państwach członkowskich regionalne i lokalne inwestycje w dziedzinie
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przy podejmowaniu decyzji o sprzyjaniu
rozwojowi rynku odnawialnych źródeł energii należy wziąć pod uwagę jego pozytywny
wpływ na szanse rozwoju regionalnego i lokalnego, na spójność społeczną i możliwości
zatrudnienia, szczególnie w przypadku MŚP, jak również niezależnych producentów
energii.
Producenci energii elektrycznej, którzy chcą eksploatować zasoby energii ze źródeł
odnawialnych w peryferyjnych regionach, szczególnie w regionach o niskiej gęstości
zaludnienia, powinni w miarę możliwości korzystać z umiarkowanych kosztów
przyłączenia, aby zagwarantować, że nie znajdą się oni w zbyt niekorzystnej sytuacji
w porównaniu do producentów, którzy umiejscowieni są w leżących bardziej
centralnie i w bardziej uprzemysłowionych regionach o większej gęstości zaludnienia.
W związku z tym państwa członkowskie powinny zagwarantować właściwe rozwiązania
prawne mające na celu wykonanie powyższych dyrektyw. Służą temu proponowane
zmiany.
4) Poszerzyć słowniczek ustawy o trzy nowe pojęcia wprowadzając ich definicje
normatywne, tj.:
regiony peryferyjne,
węgiel kamienny,
węgiel brunatny.
Dodać trzy nowe punkty w Artykule 2 oznaczając je odpowiednio jako 15a) i 18a), 18b) o
treści:
„15a) regiony peryferyjne – obszary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
mniejsze niż jednostka powiatu w administracyjnym podziale kraju i nie większe niż
region określony w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju o niskiej
gęstości zaludnienia poniżej 59 mieszkańców na kilometr kwadratowy”(do
rozstrzygnięcia)
„18a) węgiel kamienny - rodzaj węgla kopalnego o zawartości od 72 do 92%
pierwiastka węgla będący pierwotnym nośnikiem energii pozyskiwanym bezpośrednio
z natury”
18b) węgiel brunatny - rodzaj węgla kopalnego o zawartości 65-75% pierwiastka węgla
będący pierwotnym nośnikiem energii, pozyskiwanym bezpośrednio z natury”.

5) Dodać nowy Artykuł 2a definiujący krajowy cel i cele pośrednie, o których mowa w
Artykule 1 pkt. 1 dodanym zgodnie z niniejszymi uwagami.
Po dotychczasowym Artykule 2 dodać nowy artykuł oznaczając go kolejno, jako 2a
w brzmieniu:
„Art. 2a. 1. Krajowy cel ogólny w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł energii
w rozumieniu ustawy ustala się na 15,5 % zużycia energii z tych źródeł w bilansie
zużycia energii finalnej w rozumieniu ustawy z dnia ... Prawo energetyczne (Dz.U. Nr ...,
poz ...) do roku 2020.
2. Cele pośrednie zmierzające do wzrostu wytwarzania energii z odnawialnych

źródeł energii do osiągnięcia w poszczególnych latach, z uwzględnieniem
poszczególnych sektorów gospodarki, określa Rada Ministrów w Polityce energetycznej
kraju, przy czym cele krótkookresowe powinny zapewniać osiągnięcie zużycia z tych
źródeł nie mniej niż 9,54 % do 2014 r. i 12,27 % do 2018 r.
3. W przypadku zmian w regulacjach WE w szczególności Dyrektywy 2003/54/WE i
Dyrektywy 2009/28/WE zmieniających prawnie wiążący obowiązek w zakresie celu, o
którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów w ramach uprawnienia, o którym mowa w ust.2
może odpowiednio dostosować krajowy cel i cele pośrednie przy zachowaniu tych
nowych zmienionych celów UE.
4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ust. 2 powinny zapewniać
zachowanie zasad wspierania wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, o których
mowa w tej ustawie.”
Uzasadnienie do nowego Art. 2a:
Energetyka znajduje się w ramach kompetencji dzielonych pomiędzy UE, a państwa
członkowskie z mocy art. 4 ust. 2 lit. i Traktatu o funkcjonowaniu UE. Podstawy polityki
energetycznej UE stwarza art. 194 TFUE. Zgodnie z jego brzmieniem, w ramach
ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby
zachowania i poprawy środowiska naturalnego, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na
celu, w duchu solidarności między państwami członkowskimi:
a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii,
b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii,
c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju
nowych i odnawialnych form energii, oraz
d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.
Cele wyznaczone przez art. 194 TFUE eksponują trzy główne kierunki polityki europejskiej
w dziedzinie energetyki. Zapewnienie funkcjonowania rynku energii wraz ze wspieraniem
wzajemnych połączeń między sieciami można rozpatrywać w szerszym kontekście dążenia
do stworzenia wspólnego rynku energii w UE. Drugim z istotnych wyznaczników unijnej
polityki energetycznej ma być dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w
UE. Wreszcie trzeci ważny element, mieszczący się w zasadzie zrównoważonego rozwoju,
eksponuje rozwój OZE oraz wspieranie efektywności energetycznej. Wszystkie te cele
mieszczą się w pojęciu zrównoważonego rozwoju, które w prawie Unii Europejskiej pojawia
się w TFUE oraz w dyrektywach liberalizacyjnych.
Zasada zrównoważonego rozwoju kraju znajduje swoje podstawowe uregulowanie w
Konstytucji RP. Artykuł 5 Konstytucji RP określa podstawowe funkcje państwa, czyli
zasadnicze kierunki i cele jego działania. Wymienienie tych funkcji jest rzeczą bardzo
istotną, gdyż z nich wynikają konkretne kompetencje i zadania organów państwowych w
ogóle, a przede wszystkim tych, które powołuje sama Konstytucja RP. Jednocześnie
zgodnie z przyjętymi regulacjami u podstaw realizacji tych funkcji, leży zasada
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Przepis ten,
zamieszczony w rozdziale I Konstytucji RP, zawierającym zasady i założenia uznane przez
ustawodawcę za szczególnie ważne dla bytu państwowego, wskazuje podstawowe cele i
zarazem zadania państwa. Niewątpliwie jest to jeden z przepisów zawierających normy
programowe, adresowane głównie do parlamentu, od którego zależą tempo i sposób ich
realizacji. Jednakże realizacja wymienionych w tym przepisie zadań należy do wszystkich
władz publicznych Rzeczypospolitej - zarówno władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej,
a także do organów sądowniczych i organów samorządu terytorialnego. W orzecznictwie
TK podkreśla się, że art. 5 Konstytucji RP wskazuje najdonioślejsze wartości i najbardziej
podstawowe cele, w których realizację powinny się włączyć wszelkie organy władzy
publicznej, wykorzystując wszystkie ich kompetencje (tak wyrok. TK z dnia 13.05.2009 r.,
Kp 2/09), przy tym zawsze należy postrzegać je przez pryzmat zasady zrównoważonego

rozwoju. Jak podkreśla to orzecznictwo, zasada ta pełni przede wszystkim rolę dyrektywy
wykładni. A to wtedy gdy pojawiają się wątpliwości co do zakresu obowiązków, rodzaju
obowiązków i sposobu ich realizacji należy posiłkować się zasadą zrównoważonego
rozwoju. Pełni ona zatem rolę podobną do zasad współżycia społecznego czy społecznogospodarczego przeznaczenia w prawie cywilnym. W pierwszej kolejności do
uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju obowiązany jest ustawodawca w procesie
stanowienia prawa. Można więc sformułować zasadę zrównoważonego rozwoju ogólnie
jako normę nakazującą wszystkim organom państwa abstrakcyjnie, tj. zawsze, i we
wszystkich ich działaniach dążyć do osiągnięcia stanu zrównoważonego rozwoju; bądź
transponować ją pośrednio w formie zapisów szczególnych.
W świetle zasady zrównoważonego rozwoju należy rozpatrywać konieczność określenia i
dania gwarancji realizacji celów ogólnych i pośrednich. Głównym celem wyznaczenia
obowiązkowych
krajowych
celów
jest
zagwarantowanie
pewności
dla
inwestorów i zachęcanie do ciągłego rozwijania technologii, które wytwarzają energię ze
wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych. Nie jest zatem właściwe odkładanie decyzji
o tym, czy dany cel jest obowiązkowy, do momentu zaistnienia przyszłego wydarzenia.
W świetle implementowanej Dyrektywy na państwach członkowskich spoczywa obowiązek
znaczącej poprawy efektywności energetycznej we wszystkich sektorach (podejście
komplementarne, sektorowe) w celu łatwiejszego osiągnięcia celów dotyczących energii ze
źródeł odnawialnych, wyrażonych w postaci wartości procentowej końcowego zużycia
energii brutto. Zasadne i celowe zatem jest wprowadzenie określania celów pośrednich, w
tym sektorowo przez Radę Ministrów.
6) Dodać nowy Artykuł 2b stanowiący ogólne zasady (wytyczne) stanowiące realizację
celu implementowanej Dyrektywy w brzmieniu:
„Art. 2b. 1. Jednostki administracji publicznej, organy władz samorządowych oraz naczelne
i centralne organy administracji rządowej (wymienione w Rozdziale 4) podejmują działania
w celu wspierania i promocji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.
2. Określanie warunków oraz wydawanie decyzji i innych aktów administracyjnych,
wykonywanie czynności materialno-technicznych, dla potrzeb podejmowania i
wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
energii, warunki przyłączania ich do sieci, powinny opierać się na obiektywnych,
przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminacyjnych kryteriach, ze szczególnym
uwzględnieniem wszystkich kosztów i korzyści przyłączenia instalacji odnawialnych
źródeł energii do sieci oraz przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności w
przypadku lokalizacji instalacji w regionach peryferyjnych, oraz wymiany energii w
systemach rozproszonych.
3. Warunki przyłączeń, nabywania energii elektrycznej lub gazu, obciążanie taryfami
przesyłowymi i dystrybucyjnymi, nie mogą dyskryminować energii elektrycznej lub
gazu z odnawialnych źródeł energii , przy zachowaniu pierwszeństwa odnawialnych
źródeł energii i priorytetów dla takiej energii wytwarzanej w mikroinstalacjach lub
regionach peryferyjnych.”
Uzasadnienie do nowego Art. 2b:
Istotne jest wprowadzenie zapisów realizujących zasadę dostępu stron trzecich do sieci
(zasada TPA, ang. Third Party Access). W Projekcie realizacja tej zasady musi wiązać się
z koniecznością wprowadzenia zasad dostępu do sieci lub instalacji zapewniających
użytkownikom systemu równoprawne traktowanie, tj. pozbawione dyskryminacji. W
utrwalonej linii orzeczniczej TSUE nakazuje postrzegać reguły zakazu dyskryminacji jako
szczególnej odmiany zasady równości, która jest jedną z podstawowych zasad prawa
wspólnotowego, a także rozumieć zakaz dyskryminacji jako zakaz różnego traktowania
poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców, nieusprawiedliwionego obiektywnymi
przesłankami. Niedopuszczalne jest zatem, aby porównywalne sytuacje były traktowane w
różny sposób, chyba że różne traktowanie byłoby obiektywnie uzasadnione, np. różnym
poziomem usług czy kosztów (tak wyrok TSUE z dnia 05.10.1994 r., C-280/93, Republika
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Rozdział 2
Art. 7-26

Proponowane zmiany służą zagwarantowaniu spójności między celami implementowanej
Dyrektywy oraz innym prawodawstwem krajowym, w tym w szczególności w pakiecie z
nowym Prawem energetycznym i Prawem gazowym, jak i przepisach dotyczących ochrony
środowiska. W szczególności w trakcie procedur oceny, planowania lub koncesjonowania
instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych należy uwzględniać całość
prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska, a także udział
odnawialnych źródeł energii w spełnianiu celów dotyczących środowiska i zmiany klimatu,
zwłaszcza
w porównaniu
z instalacjami
wytwarzającymi
energię
ze
źródeł
nieodnawialnych.
7) W Artykule 13 ust 2 po słowach: „potrzeby własne..” dodać słowa: „…lub wymiany
energii w systemach rozproszonych”.
Uzasadnienie:
Zgodnie z deklaracją projektodawców w uzasadnieniu należy przynajmniej nie utrudniać
powstawania systemów rozproszonych bazujących na liniach bezpośrednich i
mikroinstalacjach, czemu może służyć niezaliczanie wymiany energii w systemie
rozproszonym do sprzedaży, a co za tym idzie nie zmuszaniu producentów do uzyskania
statusu przedsiębiorcy ze wszystkimi z tego tytułu skutkami.
8) W Artykule 14 i nast. (16, 19, 23, 25, 26, 29, 32, 36, 49, 56) słowa: „Przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące” zastąpić słowami: „przedsiębiorca wykonujący”;
w Artykule 14 wykreślić ustęp 3;
w Artykule 14 ust. 5 wykreślić na końcu (ad finem) słowa: „wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w ust. 3;”
w Artykule 14 dodać ust 7 o treści:
„7. Minister Gospodarki określi w rozporządzeniu wzór wniosku, o którym mowa w
ust. 2 oraz treść oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę w zakresie
zapewnienia poprawności danych zawartych we wniosku mając na uwadze sprawność
i szybkość wpisu, zapewnienie ich wiarygodności oraz umożliwienie składania wniosku
w formie elektronicznej”.
Uzasadnienie:
W uzasadnieniu zmiany wskazuje się, że „przeregulowanie” materii ustawy nie służy
przejrzystości norm prawnych. Podzielając ocenę dotyczącą przejrzystości i jasności
przepisów projektu ustawy OZE oraz mając na uwadze reguły konstruowania aktów
normatywnych przez legislatorów (tak Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"), należy dokonać stosownego
„wydzielenia” do materii aktu wykonawczego. Nie uchybia to argumentom przemawiającym
za utrzymaniem jednolitości tekstu ustawy OZE.
9) W Artykule 20 dodać nowy ustęp oznaczając go kolejno jako ustęp 3, w brzmieniu:
„3. W sprawach nieuregulowanych w art. 11 stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 czerwca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807).”
Uzasadnienie:
W uzasadnieniu powyższej zmiany wskazuje się, iż niewątpliwie gospodarka energetyczna
podlega prawom rynku regulowanego. Dostęp do zasobów energetycznych ma
podstawowe znaczenie z punktu widzenia istnienia społeczeństwa i poszczególnych
jednostek, suwerenności i niepodległości państwa - a zatem zapewnienia wolności i praw
człowieka i obywatela. Dysponowanie zasobami energetycznymi warunkuje możliwość
urzeczywistnienia dobra wspólnego, o którym mówi art. 1 Konstytucji. W dziedzinie
gospodarki energetycznej mamy zatem do czynienia z interferencją różnych wartości i
zasad konstytucyjnych, do których należą wolność działalności gospodarczej (art. 22
Konstytucji), ale także bezpieczeństwo obywateli i zasada zrównoważonego rozwoju kraju
(art. 5 Konstytucji) oraz zasada ochrony środowiska (art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji).

Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a
więc dążenie do zaspokojenia zarówno istniejących, jak i przewidywanych potrzeb
energetycznych w warunkach określonych w art. 74 ust. 1 Konstytucji, a więc z
uwzględnieniem bezpieczeństwa ekologicznego obecnych i przyszłych pokoleń. Realizacja
tego obowiązku uzasadnia poddanie gospodarki energetycznej ograniczeniom wolności
działalności gospodarczej charakterystycznym dla rynku regulowanego i znajdującym
oparcie w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wolność działalności gospodarczej w dziedzinie
energetyki może być ograniczona w szczególności ze względu na bezpieczeństwo i
ochronę środowiska, a ograniczenia te mogą być ustanawiane "tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie", jednakże nie mogą one "naruszać
istoty wolności i praw". Tak więc, w odniesieniu do sfery działalności gospodarczej, ze
względu na specyfikę tej działalności, określając z jednej strony zasady prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w
oparciu o kryteria niedyskryminacji, obiektywizmu i uczciwej konkurencji; nie można
równocześnie tworzyć sytuacji, w której nastąpi skutek odwrotny do zamierzonego celu.
Tak bowiem należałoby ocenić zapisy w Projekcie odnośnie zasad i trybu przeprowadzenia
kontroli u przedsiębiorców wytwarzających energię z OZE. W Projekcie nie wprowadzono
odesłania odpowiednio do u.s.d.g.; lecz decydując się na rozwiązanie polegające na
odrębnym uregulowaniu instytucji kontroli w ustawie o OZE, ograniczono regulację do
zapisów okrojonych w stosunku do wyczerpującej regulacji zawartej w u.s.d.g. Dotyczy to
zwłaszcza instytucji wszczęcia kontroli, czasu trwania kontroli, miejsca kontroli, działań
podejmowanych przez kontrolujących względem kontrolowanego w postępowaniu
kontrolnym. Taka luka może powodować duże problemy z wykładnią, co w praktyce może
oznaczać de facto i de iure nieuprawnione pogorszenie sytuacji formalnoprawnej
określonej grupy przedsiębiorców, tu: wytwarzających energię z OZE, w stopniu
naruszającym istotnie zasadę swobody działalności gospodarczej i równego traktowania.
10) Po dotychczasowym Artykule 21 proponuje się dodać nowy artykuł oznaczając go
kolejno jak 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. 1. Zapewnia się na warunkach tej ustawy bezwzględny obowiązek przyłączania
spełniających przepisy instalacji odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemów
dystrybucji i przesyłowych.
2. Producenci energii z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach i regionach
peryferyjnych korzystają z gwarancji zakupu wytworzonej energii po cenie nie niższej niż
średnia cena zakupu realizowana w półrocznym okresie rozliczeniowym przez
przedsiębiorcę, z którym producent ten zawarł umowę.
3. W granicach określonych ustawą oraz ustawą z dnia ... - Prawo energetyczne (Dz.U.
..., poz. ...) i ustawą z dnia ... - Prawo gazowe (Dz.U. ..., poz. ...) warunki określania cen, w
tym współczynników korekcyjnych oraz obowiązek podłączenia i zakupu, o których mowa
w ust. 1 i 2 są gwarantowane do roku 2020.
4. Wszystkim rodzajom mikroinstalacji oraz producentom energii ze źródeł odnawialnych
w regionach peryferyjnych zapewnia się równy, preferencyjny dostęp do sieci
elektroenergetycznych, systemu wsparcia oraz ulg i zwolnień podatkowych.”
Uzasadnienie:
Energetyka odnawialna odgrywa rosnącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego kraju poprzez dywersyfikacje źródeł pozyskania energii, jak i
uniezależnienie tej produkcji od paliw kopalnych. Rodzi to jednak konieczność zapewnienia
odpowiednich komplementarnych narzędzi prawnych umożliwiającej realizację dyrektywy
wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii ogółem.
Należy zauważyć, że o ile początkowo regulacje europejskie stawiały sobie bezpośrednio
za cel "wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii
elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenia podstaw dla
opracowania przyszłych ram Wspólnoty w omawianym przedmiocie" (tak art. 1 Dyrektywy
2001/77), o tyle obecnie cele te są ujmowane bardziej szeroko, jako dążenie do
"zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego i

innowacji, a także dla tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju
regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych" (tak preambuła pkt 1
Dyrektywy 2009/28). Podobnie szeroko określony cel został zawarty w dyrektywie
kogeneracyjnej (tak art. 1 Dyrektywy 2004/8). Cel tej ostatniej dyrektywy został określony
jako "zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa dostaw poprzez
stworzenie ram dla wspierania i rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie
kogeneracji o wysokiej wydajności, opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe i
oszczędnościach w energii pierwotnej rynku wewnętrznego". Należy zatem podkreślić, że
można tu wskazać pewne cechy wspólne przyjmowanych obecnie dyrektyw. Unia
Europejska przyjęła pewne priorytety mające na celu poprawę wykorzystania lokalnych
zasobów energetycznych oraz sprawności przemiany energii pierwotnej w energię
elektryczną. Kierunkowa zmiana podejścia wynika z podjętej strategii, jaką promuje w tym
zakresie UE, w postaci:
1) bezpieczeństwa dostaw (solidarności państw członkowskich),
2) dążenia do zróżnicowanej i efektywnej struktury pozyskiwania energii oraz
3) zintegrowanego podejścia do zmian klimatycznych.
Powyższe pokazuje, że całe ustawodawstwo i administracja UE zmierzają nie tylko w
kierunku wsparcia określonych systemów wytwarzania, lecz celem polityczno prawnym
stała się poprawa gospodarowania nośnikami pierwotnymi energii i wykorzystania zasobów
energii odnawialnej. Wynika to niewątpliwe z dążenia do realizacji postawionych sobie
przez UE celów ilościowych, w skrócie określanych jako 3 x 20% (podstawą europejskiej
polityki energetycznej do 2020r. jest 20-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych
w stosunku do poziomu z 1990 r., 20-procentowe zmniejszenie zużycia energii, rozumiane
jako poprawa efektywności energetycznej oraz 20-procentowy udział energii ze źródeł
odnawialnych).
Wprowadzane obecnie w UE regulacje jako jeden z podstawowych celów przewidują także
zagwarantowanie pewności dla inwestorów i zachęcanie do ciągłego rozwijania
technologii, które wytwarzają energię ze wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych. Jak
podkreślono w preambule Dyrektywy 2009/28, "dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy
niezbędne jest, aby Wspólnota i państwa członkowskie poświęciły znaczącą ilość środków
finansowych na badanie i rozwój technologii opierających się na odnawialnych źródłach
energii. W szczególności Europejski Instytut Innowacji i Technologii powinien nadać
pierwszeństwo pracom badawczo-rozwojowym nad technologiami opartymi na
odnawialnych źródłach energii" (tak pkt 22 preambuły). Ze względu na korzyści płynące z
szybkiego zastosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz z uwagi na jej zrównoważony
charakter i korzystny wpływ na środowisko przyjęto założenie, że państwa członkowskie
powinny tak kształtować prawodawstwo, by dawać pierwszeństwo w budowie odnawialnym
źródłom energii, realizującym cele związane z ochroną środowiska i zmianami
klimatycznymi, zwłaszcza w porównaniu z instalacjami wytwarzającymi energię ze źródeł
nieodnawialnych.
11) Po Artykule 24 dodać nowy Artykuł oznaczając go kolejno jako 24a w brzmieniu:
„Art. 24a. 1. Przy przyłączaniu do sieci instalacji odnawialnych źródeł energii, przy
zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji krajowego systemu elektroenergetycznego, jeżeli
zostały złożone w graniach możliwej do przyłączenia mocy wnioski konkurencyjne, wybór
instalacji wytwarzającej energię elektryczną następuje z zachowaniem zasady
pierwszeństwa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii i preferencji o której
mowa w art. 21 ust. 4.
2. Operatorzy systemów przesyłowych i systemów dystrybucji na terenie swojego
działania gwarantują również przyjęcie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii z zachowaniem zasady pierwszeństwa i
preferencji, o których mowa w ust. 1 (priorytetowy dostęp do systemu).”
Uzasadnienie:
W uzasadnieniu przedstawionej zmiany wskazuje się na konieczność wypełnienia celu
implementacyjnego Dyrektywy 2009/28/WE odnośnie jej postanowień zawartych wprost w

jej Art. 16 ust. 3.
12) W Artykule 25 ust. 1 „przedsiębiorstwo energetyczne” zastąpić słowami:
„przedsiębiorca wykonujący” słowo „sprzedające” na „sprzedający”, słowo „obowiązane”
słowem „obowiązany” i zwrot na końcu „w mikroinstalacji” zastąpić zwrotem „przez
przedsiębiorcę wytwarzającego energię elektryczną w instalacji odnawialnych źródeł
energii”.
Uzasadnienie:
Projektowany przepis jest kolejnym, w którym w sposób sprzeczny z wszystkimi
dokumentami planistycznymi, strategiami i KPD oraz oczywiście Dyrektywą 2009/28
wprowadza się regulację regresową, a nie wspierającą rozwój instalacji OZE. Oczywistym
jest, iż przedsiębiorstwa energetyczne, a tak naprawdę zgodnie z prawem przedsiębiorcy
powinni być zobowiązani do zakupu energii z wszystkich instalacji OZE.
13) W Artykule 26 ust. 1 w pkt 1) słowa „70% średniej ceny” zastąpić słowami „…. w roku
kalendarzowym, w którym sprzedaż jest realizowana….”

Art. 27-37

Uzasadnienie:
Z oczywistych względów zaprojektowany przepis stanowił regres w systemie wsparcia i
jest sprzeczny z implementowaną Dyrektywą. Mając na uwadze realność obowiązku
przyłączenia i obowiązku nabywania energii elektrycznej z instalacji OZE trzeba wyraźnie
powiedzieć, iż gwarancja 70 % poziomu ceny w stosunku do średniej ceny z roku
poprzedniego sprowadza ryzyko inwestora w instalacje OZE do większego poziomu niż
wynikałoby to z normalnych warunków konkurencyjnych na rynku energii. Wobec tego, że
w ostatnim okresie nasiliły się zjawiska kryzysowe, wahania cen, a w rzeczywistości
permanentny wzrost, niepewność na rynkach surowców energetycznych, regulowanie cen,
przy jednoczesnym kryzysie finansów publicznych, w najbliższych latach ceny mogą się
nie tylko utrzymywać, czy wzrastać proporcjonalnie do inflacji, ale również skokowo. Tak
więc po pierwsze, cena gwarantowana powinna dotyczyć dostaw ze wszystkich instalacji
OZE, a nie tylko mikroźródła i powinna odnosić się do okresu rozliczeniowego, w którym
będą realizowane dostawy oraz wynosić 100 % średniej za dany okres (półroczny lub
roczny). Nie jest możliwe w dzisiejszych warunkach powiedzenie, iż n.p. średnia półroczna
będzie korzystniejsza dla przedsiębiorcy energetycznego, czy też producenta energii z
instalacji OZE.
Z powyższych względów konieczne jest objęcie ogółu instalacji z OZE gwarancją ceny przy
ewentualnym priorytecie dla mikroinstalacji i instalacji w regionach peryferyjnych.
Propozycja zmiany przepisu zapewnia tego realizację.
14) W Artykule 28 ust. 1 pkt 1) nadać w miejsce dotychczasowej treści brzmienie:
„pkt 1) producenta, który zajmuje się wytwarzaniem energii w zakresie: ”.
Uzasadnienie:
Przy aktualnym proponowanym brzmieniu przepisu mogliby zostać pominięci producenci,
którzy nie są przedsiębiorcami i odsprzedają jedynie do 30 % wytworzonej energii
elektrycznej. Takie rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia w samym uzasadnieniu do
Projektu ustawy, w założeniach, jak i z punktu widzenia Dyrektywy. Z tego względu, dla
jednoznaczności należało odejść od posłużenia się w tym przepisie pojęciem
przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

Art. 38-48
Art. 49-57

15) W Artykule 56 oznaczyć dotychczasową treść, jako ustęp 1 i dodać w nim:
- punkt 3) o treści: ,,3) opłat administracyjnych”;
- dodać w Artykule 56 ustęp 2 o treści:
2. Przedsiębiorcy lub osobie wytwarzającej energię elektryczną w mikroinstalacji
przysługuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwolnienie od:
- podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych,

- podatku od czynności cywilno-prawnych,
- opłaty skarbowej,
- opłat sądowych,
w odniesieniu do czynności wymaganych przy
mikroinstalacji lub jej eksploatowaniu.’’

nabyciu, montażu,

przyłączeniu

- dodać w Artykule 56 ustęp 3 o treści:
„3. Określając wysokość podatku od nieruchomości na postawie ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U. 2010 nr 95, poz 613 z późn. zm.) właściwe
organy samorządu terytorialnego mogą zwolnić od podatku od nieruchomości w części
odnoszącej się do posadowionej mikroinstalacji w rozmiarze nie większym niż 50m².’’
Po Artykule 56 dodać kolejny artykuł 56a o treści:
„Art.56a.1 Wytwórcy energii z instalacji odnawialnych źródeł energii mogą na warunkach
ogólnych zawierać umowy o przyłączenie i dostawy energii elektrycznej do lub przez
systemy rozproszone, linie bezpośrednie ( niskich napięć) na warunkach wymiany, do
której mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zamianie.
2. Wymiana energii w systemach rozproszonych, między wytwórcami energii elektrycznej
z instalacji odnawialnego źródła energii, jest możliwa
jeżeli w rocznym okresie
rozliczeniowym nadwyżka dostawy do systemu nie przekroczy jednej trzeciej energii
elektrycznej pobranej z systemu.
3. Jeżeli odpowiednio powstała nadwyżka ponad jedną trzecią mocy energii odebranej z
systemu nad ilością dostarczoną do sytemu, to wytwórca może mieć obowiązek zapłaty za
dostarczoną mu energię na rzecz, podmiotów które dostarczyły do systemu nadwyżkę lub
operatorowi systemu.
4. Gdy nadwyżka, o której mowa w ust. 2 nie przekracza jednej trzeciej to, przechodzi do
rozliczenia w następnym roku rozliczeniowym.”
Uzasadnienie:
Przepisy proponują bardzo skromny katalog ulg i zwolnień, niestanowiący dostatecznej
zachęty. Należało poszerzyć ten katalog co najmniej o podatek p.c.c., w szerszym zakresie
opłatę skarbową, opłaty sądowe, jak i istotnie zmienić zakres odliczeń od podstawy
opodatkowania dla potrzeb obliczania podatku dochodowego, przy uwzględnieniu pełnego
zwrotu z inwestycji.
9)

16) W Artykule 57 w ustępie 1 po słowach: „Minister właściwy do spraw gospodarki ...”
dodać wyrażenie: „co ... lata, do dnia .... danego roku ...”.
- w ust. 2:
wykreślić pkt 1) i pkt 2),
dodać trzy nowe ustępy o treści:
„1) opis planowanych:
a) programów poprawy działań w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii
określających działania mające na celu wspieranie i promocję wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł energii,
b) przedsięwzięć służących poprawie działań w zakresie promowania odnawialnych
źródeł energii w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji
krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
2) analizę i ocenę wykonania krajowego planu działań dotyczącego działań w zakresie
promowania odnawialnych źródeł energii za poprzedni okres;
3) informacje o:
a) postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania
energią,
b) podjętych działaniach mających na celu usunięcie przeszkód w realizacji
krajowego celu w zakresie działań promujących odnawialne źródła energii.”
- w ust. 4 dodać na końcu zdania wyrażenie w brzmieniu : „w terminie do dnia ... danego

roku, w którym występuje obowiązek sporządzenia planu”.

Rozdział 3
Art. 58-70

Uzasadnienie:
Ocena należytego wypełnienia stanowionych obowiązków będzie możliwa dopiero przy
zastosowaniu takich środków i narzędzi, które będą cezurami dającymi realne podstawy do
przeprowadzenia takiej oceny. Przykładowo zatem, wprowadzenie obowiązku
raportowania, bez określenia terminów jego wykonania, jest nieprzydatne, z uwagi na brak
określenia parametrów umożliwiających zweryfikowanie jego realizacji. Proponowane
zmiany są inspirowane i znajdują oparcie w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
efektywności energetycznej.
17) W Artykule 58 dodać nowy ustęp 6 w brzmieniu:
„6. Przyjęte sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki
ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
18) Po Artykule 62 dodać nowy artykuł 62a, o treści:
„Art. 62a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw transportu
oraz minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:
1) organizują kampanię promującą wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych;
2)prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych
środkach wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energii.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki:
1) monitoruje stosowanie środków wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w
ostatecznym zużyciu energii;
2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki:
a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków wzrostu udziału
energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii;
b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium wzrostu udziału energii
ze źródeł odnawialnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Uzasadnienie do zmiany Art. 62:
Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł
dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie
dostępnych surowcach. Jest to zasadniczy cel Polityki energetycznej UE, jak również
podstawowy ogólny cel krajowy przyjęty w Polityce energetycznej Polski do 2030r. i
Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Dla realizacji tego
celu zasadnym jest uruchomienie działań prorozwojowych w zakresie wykorzystania OZE,
oddziaływania na wszelkich dostępnych płaszczyznach, przy wzrastającym udziale
społeczeństwa. Służyć temu mają także działania o charakterze kampanii informacyjnych,
reklamowych, debat, paneli tematycznych, przy wykorzystaniu różnych środków przekazu,
w tym zwłaszcza Internetu, jak i form tradycyjnych (publikatory pisemne, audycje radiowe i
telewizyjne, spotkania), których inicjatorami powinny być w pierwszej kolejności właśnie
organy administracji; te, do których zadań ustawowych należy obowiązek działań na rzecz
wspierania i promocji OZE. Inicjatywa powinna mieć charakter odgórny i zmierzać do
upowszechniania wiedzy i wzrostu świadomości społeczeństwa nt. OZE, w tym co do
krajowego potencjału ekonomicznego odnawialnych źródeł energii i praktycznych
możliwości jego wykorzystania oraz korzyści stąd płynących, zwłaszcza dla środowiska,
jak i dla gospodarki (dyrektywa prowadzenia należytej polityki informacyjnej i edukacyjnej).
Powyższe podejście aktywnego działania znajduje swoje potwierdzenie i uzasadnienie w
stanowisku UE zawartym w Dyrektywie 2009/28/WE, gdzie w Artykule 14 nakłada się na
państwa członkowskie wymóg, przy udziale władz lokalnych i regionalnych, opracowania
odpowiednich programów informacyjnych, programów zwiększania świadomości,
programów doradczych lub szkoleniowych, aby informować obywateli o korzyściach i
rozwiązaniach praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł
odnawialnych w celu zapewnienia realizacji polityki informacyjnej zakrojonej na szeroką
skalę.

Rozdział 4
Art. 71-81
Art. 82-97

19) W Artykule 91 w treści projektowanego przepisu art. 26 e w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych w ustępie 1 skreślić słowo ,,lub’’ i zastąpić przecinkiem, a
po słowie montaż dodać słowa: ,,przyłączenie do sieci, do własnych instalacji energii
elektrycznej urządzeń lub do systemów rozproszonych energii elektrycznej…’”.
-

w ust. 2 art. 26 e po słowach: ,,prawo do odliczeń”’ dodać słowa: „ ,o którym
mowa w ust. 1. …”;

-

w ust. 3 art. 26 e skreślić dotychczasową treść i zastąpić ją treścią:
„Kwota odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje koszty przyłączenia, o
ile nie pokrywa ich przedsiębiorca, do którego sieci przyłączenie następuje”;

- dodać ust. 4 (3a) o treści:
„3a (4) Podatnik, który poniósł wydatki za nabycie, montaż lub przyłączenie mikroinstalacji,
z której co najmniej 70 % energii elektrycznej wytworzonej w pierwszym, drugim lub
trzecim roku od podłączenia, jest zużywana na potrzeby własne lub podlega wymianie do
systemów rozproszonych, w tym na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez
podatnika eksploatującego mikroinstalację, może odliczyć te wydatki od ustalonej na dany
rok podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) sukcesywnie, do wysokości jednej
trzeciej tych wydatków rocznie, przez pierwsze trzy lata od przyłączenia i rozpoczęcia
produkcji energii elektrycznej.”
-

w dotychczasowym ustępie 4 w miejscu słów ,, o których mowa w ust. 3’’ wpisać
słowa : „…o których mowa w ust. 1 i ust 4. (3a)…”;

dodać ust. 5 (3b ) o treści:
„3 b(5) Odliczeń, o których mowa w ust. 1, może dokonywać podatnik wpisany do rejestru
wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji lub do ewidencji działalności
gospodarczej, który nie zalicza mikroinstalacji do środków trwałych, podlegających
odpisom amortyzacyjnym zaliczanym do kosztów działalności uwzględnianych przy
obliczeniu podstawy opodatkowania.’’
-

ust. 6 oznaczyć jako ust. 8 i nadać mu treść:

,,8. Odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 - 4 nie mogą przekroczyć w
jednym roku jednej trzeciej kwoty, która może być odliczana od podstawy opodatkowania i
wynieść więcej niż 20 000,00 zł brutto’’.
- ust. 7. w Art. 26 e oznaczyć jako ustęp 9.
20) PROPOZYCJE ZMIAN LUB UZUPEŁNIEŃ DO INNYCH USTAW LUB INNYCH
PROJEKTÓW
1.

Propozycja zapisu do Projektu ustawy Prawo energetyczne Artykułu 104 ust 3. po
słowach „z innymi paliwami” dodać „za wyjątkiem węgla kamiennego”.

2.

Propozycja zmiany regulacji Projektu Prawo energetyczne
Wymiana energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji oraz instalacji
odnawialnych źródeł energii może następować w ramach bilansowania w rocznych
okresach rozliczeniowych dostawy i odbioru energii w systemach rozproszonych z
zaliczeniem do sprzedaży wyłącznie dostaw ponad odebraną ilość energii. Jeżeli
nowo projektowany system ma być komplementarny i kompatybilny to , wówczas
generacja rozproszona (systemy rozproszone, źródła rozproszone) powinny być
uregulowane w Prawie energetycznym, a w Projekcie o OZE tylko włączanie do
systemu rozproszonego instalacji OZE na równoprawnych warunkach obejmujących
pierwszeństwo obok OZE także układów wysokosprawnej kogeneracji lub w ogóle

źródeł rozproszonych w rozumieniu jednostek przyłączanych bezpośrednio do sieci
rozdzielczej niskiego napięcia.
Do słowniczka wprowadzić definicję (Art. 2 nowego Prawa energetycznego):
„system rozproszony ( generacja)” - zintegrowane, małe instalacje , urządzenia i linie
bezpośrednie niepodlegające centralnemu dysponowaniu mocą”.
Ponad powyższą definicję (wstępna propozycja) ewentualne dodefiniowanie mocy
rozproszonych i operatora systemu rozproszonego.

Art. 98-105
Uzasadnienie
Ocena Skutków
Regulacji

3.

Do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006 nr 225 poz.
1635 z późn. zm.) dodać po pkt. 6) art. 7, punkt 7) o treści:
„7). Przedsiębiorcę lub osobę wytwarzającą energię, w zakresie odnoszącym się do
wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, o której mowa w art. 2
ust 15 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. … nr… poz….) o
łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej … MW w zakresie, opłat związanych z
budową, nabyciem, montażem, oddaniem do użytkowania, przyłączeniem i
eksploatacją.”

4.

Do ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz.
2010, nr 101, poz. 649 z późn. zm.) dodać po art. 8 pkt. 6), pkt. 6a) o treści:
„6a). Przedsiębiorców lub osoby wytwarzające energię, w zakresie odnoszącym się do
wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnym źródle energii, o której mowa w art. 2
ust 15 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. … nr… poz….)o
łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej ….. MW w zakresie, opłat związanych z
budową, nabyciem, montażem, oddaniem do użytkowania, przyłączeniem i
eksploatacją.”

