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Warszawa, 10 sierpnia 2020 r.  

 

 

Opinia ZPP dotycząca zaprezentowanych propozycji  zmian ustawowych w zakresie dotyczącym 

rozwoju źródeł odnawialnych w Polsce 

 

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić natychmiastową konieczność dostosowania ustawodawstwa w tym 

zakresie zarówno do europejskiej polityki neutralności klimatycznej jak i do sytuacji sektora energetyki 

związanej z pandemią . 

Wszelkie działania zmierzające do zwiększenia podaży zielonej energii uznajemy za właściwe i konieczne, nie 

tylko w związku ze zobowiązaniami unijnymi, ale także ze względu na zapotrzebowanie polskiego przemysłu. 

W tym zakresie oceniamy zaproponowane zmiany bardzo pozytywnie. Przedstawiony przez Ministerstwo 

Klimatu dokument, o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, podchodzi 

do tematyki związanej z rozwojem tego sektora energetyki w sposób kompleksowy i spójny zmieniając zapisy 

w całym zakresie związanym z procesem inwestycyjnym i eksploatacyjnymźródeł OZE w przyszłości. Autorzy 

projektu dostrzegli konieczność zmian nie tylko w Ustawie o Źródłach odnawialnych ale także w Ustawie Prawo 

Energetyczne i Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Tylko takie podejście tworzy rzeczywiste 

fundamenty dla rozwoju energetyki rozproszonej. 

Zaproponowane zmiany mogą mieć decydujący wpływ na rozwój szeroko pojętej energetyki rozproszonej, gdyż 

obejmują swoim działaniem małych i średnich przedsiębiorców, czyli najbardziej dynamiczny sektor polskiej 

gospodarki. Ustawa zwiększa parytet mocy dla przedsiębiorców w zakresie własnych instalacji odnawialnych. 

Szybkie zwiększenie możliwości inwestycyjnych w zakresie instalacji odnawialnych poprzez jasne zdefiniowanie 

pojęcia „Mała instalacja OZE” daje szansę sektorowi małego i średniego biznesu na zwiększenie 

konkurencyjności i pewną niezależność energetyczną tak potrzebną szczególnie na obszarach wiejskich. 

Dobór wielkości takiej instalacji w przedziale 50–500 Kw., należy również uznać jako bardzo trafny, ponieważ 

jest to zakres uśrednionego poboru mocy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak również średnich 

gospodarstw rolniczych. W projekcie nie znaleźliśmy opisu małej instalacji w gospodarstwie rolniczym, stąd 

nasze pytanie czy pokazane wyżej wielkości dotyczą także gospodarstw rolnych. 

Zaproponowane zmiany idą w kierunku tworzenia przewidywalnych ram rozwoju sektora odnawialnego, 

wydłużając ustawowo o 5 lat systemy wsparcia dla poszczególnych technologii. Jednocześnie ustawa podkreśla 

funkcję systemu aukcyjnego jako gwaranta dla instytucji finansujących, uznając ten system wsparcia jako 

najtańszy i najbardziej efektywny w polskich warunkach ekonomicznych. 

Ustawa łagodzi również problemy inwestorów którzy w związku z pandemią przekroczą maksymalny termin na 

wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej, lub jej sprzedaży. To również bardzo dobra decyzja, tym 
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bardziej, iż minimalizuje proces biurokratyczny nie angażując zbytnio Urzędu Regulacji Energetyki. Forma 

oświadczeń przy składaniu wniosków o wydłużeniu terminu jest w tym przypadku bardzo trafna. 

W całej rozciągłości popieramy formę odbiurokratyzowania całego procesu rejestracji wytwórców energii z OZE 

zaproponowanego w Ustawie, a co za tym idzie zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

Zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym umożliwiające w praktyce szybki rozwój fotowoltaiki to również 

bardzo oczekiwana inicjatywa w wyniku której w ciągu kilku lat może nastąpić znaczący wzrost podaży zielonej 

energii  oraz ustabilizowanie końcówek linii przesyłowych. 

Jesteśmy przekonani że wejście ustawy w proponowanej formie przyczyni się do stymulacji rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, co musi wywołać stabilizację cen energii dla odbiorców końcowych. 

Zaproponowane zmiany z całą pewnością wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, zabezpieczając 

istotne rozwiązania dla wytwórców energii z OZE oraz całej branży związanej z inwestycjami w OZE. 

Natomiast pewne kontrowersje wzbudza zaproponowana forma regulacji dotycząca definicji mocy 

zainstalowanej. Wprawdzie osiągnięto tutaj pewien kompromis ze środowiskami związanymi z OZE, który 

można uznać za racjonalny i rokujący pozytywnie dla rozwoju OZE w Polsce, jednak sugerujemy dopracowanie 

definicji w przyszłości w taki sposób aby pozwalała na pewną elastyczność przy wyprowadzaniu mocy  

z instalacji OZE, szczególnie w procesach modernizacyjnych takich instalacji.   

Oceniając pozytywnie przedstawioną propozycję zmian ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii, 

pragniemy przypomnieć, że istnieje pilna konieczność dalszych prac w tym kierunku. 

Odblokowanie możliwości inwestycyjnych w lądowej energetyce wiatrowej, przez zmianą zapisów w tak 

zwanej ustawie odległościowej to dzisiaj najważniejsze zadanie legislacyjne dla ustawodawcy. Jeszcze raz 

pragniemy przypomnieć, że lądowa energetyka wiatrowa to dzisiaj najtańsze źródło energii elektrycznej, 

którego rozwój został zahamowany w wyniku zapisów ustawy. 

Szybkie uchwalenie wszystkich aktów legislacyjnych umożliwiających inwestycje w morską energetykę 

wiatrową to dzisiaj również pilna potrzeba, ponieważ tego rodzaju inwestycje ustabilizują cały system 

energetyczny kraju. 

Przypominamy również o potrzebie szybkich prac legislacyjnych w obszarze sieci i przyłączeń, pozwalających 

na rozwój energetyki rozproszonej. 
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