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Prosument
Definicja 

� prosument energii odnawialnej – odbiorcę końcowego wytwarzającego 
energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne 
potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy 
końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym , nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności 
gospodarczej określonej zgodnie z 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);”;

� Konieczny powrót do wykreślonej propozycji 

� Zgodnie z wyjaśnieniem projektodawcy Dyrektywa 2018/2001 wymaga, 
aby przeważającą działalność gospodarczą odnosić do każdego prosumenta
niebędącego gospodarstwem domowym



Art. 4 ust 11 
ustawy OZE 

� 11. Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta
energii odnawialnej do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej 
sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu 
pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4. Z 
tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadku gdy  
prosument zawrze umowę sprzedaży energii z innym  sprzedawcy. 
Sprzedawca zobowiązany dokona rozliczenia nadwyżki tej energii 
na podstawie umowy sprzedaży z prosumentem na zasadach 
określonych w art. 4 ust. 1 



Art. 4 dodanie 
ust . 13a 

� 13a. W sytuacji deficytu systemowego (KSE) „dnia bieżącego” lub 
„dnia następnego” prosument jest zobowiązany do wytwarzania i 
wprowadzenia energii elektrycznej do sieci a Sprzedawca, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej 
wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii 
odnawialnej na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2a 
i na zasadach określonych w art. 4 ust 1. 



Ustawa Prawo 
Energetyczne 

� W art. 32 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

� „5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 nie wymaga prowadzenie 
przez spółdzielnię mieszkaniową działalności gospodarczej polegającej na:

� 1)  przesyłaniu i dystrybucji paliw lub energii do odbiorców końcowych 
będących członkami tej spółdzielni,

� 2)   obrocie paliwami lub energią z odbiorcami końcowymi będącymi 
członkami tej spółdzielni.”



Ustawa Prawo 
Energetyczne 

� W art. 45a po ust. 13 dodaje się ust 13a  i 13b w brzmieniu: 

� „Spółdzielnia mieszkaniowa bądź zarządca budynku 
wielolokalowego dokonuje rozliczenia paliw lub energii 
elektrycznej na zasadach wynikających z zawartych umów 
sprzedaży bądź umów kompleksowych zawartych z użytkownikami 
lokali. Regulamin rozliczeń oraz ceny za paliwa lub energię 
elektryczną podaje się do publicznej widomości w terminie 3 
miesięcy przed ich wprowadzeniem z tym jednak zastrzeżeniem, że 
ceny za dystrybucję i sprzedaż nie mogą być wyższe do cen 
określonych w taryfach sprzedawców z urzędu. Ilość pobranych 
paliw i energii elektrycznej oblicza się na podstawie 



Ustawa Prawo 
Energetyczne 

� W art. 45a po ust. 13 dodaje się ust 13a  i 13b w brzmieniu: 

� „Spółdzielnia mieszkaniowa bądź zarządca budynku 
wielolokalowego dokonuje rozliczenia paliw lub energii 
elektrycznej na zasadach wynikających z zawartych umów 
sprzedaży bądź umów kompleksowych zawartych z użytkownikami 
lokali. Regulamin rozliczeń oraz ceny za paliwa lub energię 
elektryczną podaje się do publicznej widomości w terminie 3 
miesięcy przed ich wprowadzeniem z tym jednak zastrzeżeniem, że 
ceny za dystrybucję i sprzedaż nie mogą być wyższe do cen 
określonych w taryfach sprzedawców z urzędu. Ilość pobranych 
paliw i energii elektrycznej oblicza się na podstawie 



Ustawa Prawo 
Energetyczne 

� 13 b. W przypadku gdy sieci operator systemu dystrybucyjnego 
używa cudzej sieci dystrybucyjnej bądź jest właścicielem sieci 
dystrybucyjnej znajdującej się na cudzej nieruchomości, a służy 
ona  świadczenia usług przesyłania bądź dystrybucji  paliw bądź 
energii jest zobowiązany do zapłaty za używanie cudzej 
nieruchomości na zasadach rynkowych. 



Pr. Budowlane 

� Art. …. 

� W ustawie z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1202) wprowadza się następujące zmiany:

� W art. 20 ust 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

� „ 5) sporządzenie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej 
obowiązkowego zamontowanej instalacji źródeł OZE gwarantujących 
minimalny poziom pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną”

� W art. 33 w ust 4 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

� „ 7) w zakresie budownictwa szkic i opis obowiązkowo zamontowanej 
instalacji źródeł OZE gwarantujących minimalny poziom pokrycia 
zapotrzebowania na energię elektryczną”


