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Wybrane elementy z ustawy
o odnawialnych źródłach energii
w zakresie wykładni i stosowania
przepisów:
 definicja instalacji OZE
 15 letni okres wsparcia
 efekt zachęty
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Definicje

•

Instalacja odnawialnego źródła energii – instalacja stanowiąca
wyodrębniony zespół:

a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy,
przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub

ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także
magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną,
połączony z tym zespołem urządzeń lub
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Definicje

•

Konkluzja:

aby dane źródło wytwórcze mogło zostać zakwalifikowane jako instalacja OZE
niezbędne jest jednoczesne spełnienie wszystkich przesłanek tj.:
a) zespół urządzeń lub obiektów budowalnych i urządzeń jest wyodrębniony

b) zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy
musi być przyłączony w jednym miejscu przyłączenia
c) energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju OZE
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Definicje

•

Konkluzja:

definicja instalacji OZE ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wykonalności
przepisów dedykowanych dla wytwórców w aukcji – pod kątem określenia
faktycznej ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci, o której mowa w art.
92 ust. 11 ustawy OZE.

przepisy ustawy OZE nakładają obowiązek indywidualnego opomiarowania ilości
energii elektrycznej wprowadzanej do sieci, z każdej instalacji OZE, gdyż
wyłącznie tak ustalony wolumen energii będzie przedmiotem wsparcia
przydzielanego w ramach systemu aukcyjnego.
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Definicje
•

Zagadnienia problemowe związane z definicją „instalacji odnawialnego
źródła energii”

- „WSB”, „BMM”, „WIL” - wspólny punkt przyłączenia – a udział w aukcjach;
- etapowanie/rozbudowa źródła a pojęcie „modernizacji”
- obowiązek zakupu/pokrycia ujemnego salda
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Art. 44 ust. 6 i ust. 7 - okres wsparcia jednostek
modernizowanych
-

etapowanie/rozbudowa źródła a pojęcie „modernizacji”

Świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
wytworzonej w mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii innej niż
mikroinstalacja, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4,
przysługuje:

- w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 4
- proporcjonalnie do przyrostu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tej
instalacji;
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Art. 44 ust. 6 i ust. 7 - okres wsparcia jednostek
modernizowanych
Modernizacja bez przyrostu mocy - dodatkowe obostrzenie

w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8, świadectwo pochodzenia
przysługuje dla energii elektrycznej objętej obowiązkiem zakupu w ilości
odpowiadającej procentowej wielkości nakładów poniesionych na modernizację,

nie więcej niż 75% wartości początkowej modernizowanej instalacji
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Mechanizm wsparcia instalacji oze – świadectwa
pochodzenia
•

Art. 44 ust. 5 - okres wsparcia

Świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
wytworzonej w mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła energii innej
niż mikroinstalacja przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2035 r., przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz
pierwszy tej energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia
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Mechanizm wsparcia instalacji oze – świadectwa
pochodzenia
•

Art. 44 ust. 5 - okres wsparcia

Jak w takim razie stosować przepisy dotyczące uprawnień do uzyskania
świadectw pochodzenia w przypadku nabycia przedsiębiorstwa albo aktywów
bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

•

Konkluzje

 Obowiązek spełnienia wymogu spełnienia „efektu zachęty” dotyczyłby sytuacji,
w których następuje nabycie lub przejęcie inwestycji
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Mechanizm wsparcia instalacji oze – świadectwa
pochodzenia
•

Art. 44 ust. 5 - okres wsparcia

•

Konkluzje

 Konsekwencją nie uzyskania potwierdzenia spełnienia „efektu zachęty” byłoby
pozbawienie możliwości wnioskowania do Prezesa URE o wydanie
świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o
którym mowa w art. 9e PE oraz art. 44 ust. 1 ustawy OZE.

12

Mechanizm wsparcia instalacji oze – świadectwa
pochodzenia
•

Art. 44 ust. 5 - okres wsparcia

•

Konkluzje

•

Sytuacja dotyczy inwestycji, dla której nastąpiło wytworzenie po raz pierwszy
energii elektrycznej potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia, przed
dniem jej nabycia albo przejęcia.

•

Wówczas okres kontynuacji wsparcia dla nabywcy inwestycji, przy założeniu
wcześniejszego potwierdzenia efektu zachęty, byłby liczony na podstawie art.
44 ust. 5 ustawy OZE.
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Wytyczne - Sekcja 3.2.4., Pkt 49 - „Efekt zachęty”
•

Efekt zachęty występuje, jeśli pomoc publiczna

•

zmienia zachowanie beneficjenta, tj. zachęca do podjęcia działań, których
bez pomocy by nie podjął lub podjął w ograniczonym zakresie, mniejszej skali,
mniej skuteczny sposób itp

•

Pomoc publiczna nie może:

•

finansować zadań, które zostałyby i tak zrealizowane

•

rekompensować normalnego ryzyka rynkowego
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