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Podstawowe akty prawne

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2389 t.j. ze zm.);

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(wersja z dnia 4.06.2019 r.);

 Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej

z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r.

(rozporządzenie wolumenowe)

 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców,

którzy wygrali aukcje w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1001) - rozporządzenie o cenach

referencyjnych.



Nowe zasady dla prosumentów energii odnawialnej:

 dwuetapowość wprowadzanych zmian w kontekście RED II;

 objęcie instrumentem tzw. opustów MŚP oraz JST;

 liberalizacja zasad zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę

dla mikroinstalacji;

 wprowadzenie delegacji ustawowej do wydania przepisów wykonawczych

kompleksowo regulującego zasady rozliczania prosumentów energii odnawialnej;

 wprowadzenie możliwości wyboru – albo system opustów, albo system sprzedaży

z mikroinstalacji;
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Nowa definicja prosumenta energii odnawialnej:

 prosument energii odnawialnej ¬ odbiorcę końcowego wytwarzającego energię

elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby

w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną

sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem,

że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej

w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności

gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 649 i 730);
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Instrument wsparcia OZE dla prosumentów w formie tzw. opustów (art. 4 ustawy o OZE):

 wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby (ograniczenie kosztów);

 możliwość „zmagazynowania” nadwyżek energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej;

 wykorzystanie nadwyżek w ilości energii elektrycznej w stosunku 1 do 0,7 albo 0,8

w zależności od wielkości instalacji OZE;

 różnica w ilości energii elektrycznej pozostaje w dyspozycji sprzedawcy energii w celu

pokrycia kosztów owego rozliczenia;

 brak opłat za usługę dystrybucji w jej części zmiennej;

 obowiązek przenoszenia nadwyżek energii elektrycznej w celu jej rozliczenia

w kolejnych okresach rozliczeniowych.
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Instrument wsparcia OZE dla prosumentów w formie tzw. opustów (art. 4 ustawy o OZE):

 dopuszczenie sprzedawców alternatywnych do rozliczania prosumentów;

 zachowany obowiązek umowy kompleksowej;

 wprowadzenie obowiązków kontraktowych przez OSD w zakresie GUDkomp;

 konieczność przekazywania danych pomiarowych mierzonych godzinowo przez OSD

po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej

z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji;

 doprecyzowanie, że Sprzedawcą wybranym, o którym mowa w art. 4, 41, 70a i 93, może

być także sprzedawca zobowiązany jeżeli kontraktuje energię elektryczną na zasadach

rynkowych.
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Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym

do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

 szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych

pomiarowych, o których mowa w ust. 2a,;

 szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej,

o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez

prosumenta energii odnawialnej;

 szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa

w ust. 2a, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami

energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej

- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów

energii odnawialnej oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne

funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.



Możliwość sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji (art. 41 u.o.z.e.):

 niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, innego

niż prosument energii odnawialnej będącego przedsiębiorcą, niekorzystającego

z rozliczenia zgodnie z art. 4 ust. 1, w mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii,

w tym przechowywanej w magazynie energii, lub energii elektrycznej,

o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;

 energii elektrycznej wytworzonej z w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, niekorzystającego

z rozliczenia zgodnie z art. 4 ust. 1, (wytwórca nowy, wytwórca stary, wytwórca

zmodernizowany);

 sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej, chyba że zakupu

dokonuje sprzedawca wybrany przez podmiot wskazany w ust. 1, na zasadach innych

niż określone w ust. 3–9
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W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730):

1) Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi,

w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

 wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy

z systemem elektroenergetycznym,

 warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:

a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji,

b) dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4,

– biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumentów energii

odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu

elektroenergetycznego, oraz wymagania w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;

2) Rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej

i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe;



W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202

z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany::

 montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz

mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 u.o.z.e. z zastrzeżeniem,

że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej

niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia

pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu

budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), oraz

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a

tej ustawy;”.



W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) wprowadza się

następujące zmiany:

 Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również

lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 u.o.z.e., również w przypadku

innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego

zakazują lokalizacji takich instalacji.”;

 Zasad tzw. dobrego sąsiedztwa w zakresie wydawania warunków zabudowy nie stosuje

się m.in. do urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności instalacji

odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 u.o.z.e.
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