
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

(druk nr 162) 

 

U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 261, 284, 568, 695 i 1086)  

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  biogaz - gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów 

zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; 

2)  biogaz rolniczy - gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców 

rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów 

zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów 

pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów 

innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego 

z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym 

zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest 

prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i 

ścieków; 

3)  biomasa - ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości 

pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i 

związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną 

biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także 

ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz 

odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów 

ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii 

odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów; 

3a)  (uchylony); 
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3b)  biomasa pochodzenia rolniczego - biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także 

odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty; 

4)  biopłyny - ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy, wykorzystywane w 

instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych, o ile takie 

standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska; 

4a)  biowęgiel - wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 

GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z: 

a)  produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu 

przetwarzającego ich produkty, 

b)  części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z 

wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach 

- przy czym proces ten przebiega w temperaturze 320-700°C w atmosferze beztlenowej 

lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez 

użycia katalizatorów oraz substancji obcych; 

5)   dedykowana instalacja spalania biomasy - instalację odnawialnego źródła energii, w 

której spalana jest wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem 

rolniczym lub biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo 

pomocnicze; 

6)   dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego - instalację spalania wielopaliwowego, 

w której udział liczony według wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub 

biogazu rolniczego jest większy niż 15% w łącznej wartości energetycznej wszystkich 

spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła w tej instalacji 

w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 1, albo 

w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 83 ust. 2, o ile instalacja ta: 

a)  jest wyposażona w odrębne linie technologiczne służące do transportu do komory 

paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub 

b)  wykorzystuje technologię fluidalną przeznaczoną do spalania odpadów 

przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich 

przetworzenia oraz z biomasą, biopłynem, biogazem lub z biogazem rolniczym; 

7)   (uchylony); 
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7a)   drewno energetyczne - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-

wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego 

przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia 

rolniczego; 

8)   dystrybucja - dystrybucję w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

9)   energia aerotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym magazynowaną w 

postaci ciepła w powietrzu na danym terenie; 

10)  energia geotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w 

postaci ciepła pod powierzchnią ziemi; 

11)  energia hydrotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w 

postaci ciepła w wodach powierzchniowych; 

11a)  hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii - wyodrębniony zespół urządzeń 

opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w 

których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, 

różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii 

elektrycznej, oraz: 

a)  żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 

80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu, 

b)  urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w 

jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku 

punktów przyłączenia, 

c)  łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest 

większy niż 3504 MWh/MW/rok, 

d)  zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin 

graniczących ze sobą 

- przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem 

energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas 

oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii; 

12)   hydroenergia - energię mechaniczną wód, z wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy 

pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach wodnych z 

członem pompowym; 

13)  instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: 
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a)   urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i 

handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, lub, 

b)  obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący 

do wytwarzania biogazu rolniczego 

- a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego; 

14)  instalacja termicznego przekształcania odpadów - instalację odnawialnego źródła energii 

będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579), w której część 

wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegającej biodegradacji części 

odpadów przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w 

tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o 

odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania odpadów; 

15)  instalacja spalania wielopaliwowego - instalację odnawialnego źródła energii, w której 

energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu 

rolniczego spalanych wspólnie z innymi paliwami; 

15a)  klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby 

fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. 

zm.), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia 

zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z 

innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 

niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic 

jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) lub 5 gmin w rozumieniu 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 

1815); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu 

spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym 

dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii"; 

16)  końcowe zużycie energii brutto - nośniki energii dostarczone do celów energetycznych 

przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi 
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usługowemu, w tym sektorowi świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i 

rybołówstwu, łącznie ze: 

a)  zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie 

energii elektrycznej i ciepła, 

b)  stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i 

dystrybucji; 

17)  magazyn energii - wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do 

przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących 

obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe 

odzyskanie; 

18)  mała instalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy 

osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w 

której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 

kW; 

19)  mikroinstalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 

większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 

50 kW; 

19a)   modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego 

lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła 

energii; 

20)  odbiorca - odbiorcę w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

21)  odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

22)  odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię 

wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, 

energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię 

otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów; 

23)  operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - operatora systemu 

dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 
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24)  operator systemu dystrybucyjnego gazowego - operatora systemu dystrybucyjnego w 

rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

25)  operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego - operatora systemu przesyłowego 

w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

26)  paliwo gazowe - paliwo gazowe w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

27)  paliwo pomocnicze - paliwo inne niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy 

stosowane wyłącznie do uruchomienia instalacji odnawialnego źródła energii, w której 

zastosowane zabezpieczenia techniczne uniemożliwiają wytwarzanie z niego energii 

elektrycznej; 

27a)   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 r. poz. 649, 730 i 2294); 

28)  przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy - 

Prawo energetyczne; 

29)  przesyłanie - przesyłanie w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

30)  rozruch technologiczny - pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu 

wyłącznie przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji; 

31)  sieci - sieci w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

32)  sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

33)  sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

33a)   spółdzielnia energetyczna - spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 

r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) 

lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), 

której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub 

ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania 

energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni 

energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub 

sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej; 
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33b)   stała cena zakupu - cenę energii elektrycznej, po jakiej od wytwórcy, o którym mowa w 

art. 70a ust. 1, zakupu dokonuje sprzedawca zobowiązany lub cenę stanowiącą podstawę 

do wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 2 albo w art. 

70b ust. 9 pkt 2; 

33c)  toryfikat - wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 

GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z: 

a)  produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu 

przetwarzającego ich produkty, 

b)  części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z 

wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach 

- przy czym proces ten przebiega w temperaturze pomiędzy 200-320°C w atmosferze 

beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim 

atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych; 

34)  układ hybrydowy - instalację odnawialnego źródła energii, wytwarzającą energię 

elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła są wykorzystywane nośniki energii wytwarzane oddzielnie z 

odnawialnych źródeł energii, z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego, i ze 

źródeł energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane 

wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła; 

35)  układ rozdzielony - układ urządzeń służący do wytwarzania energii elektrycznej albo 

ciepła w odrębnych procesach technologicznych; 

35a)   umowa kompleksowa - umowę kompleksową w rozumieniu ustawy - Prawo 

energetyczne; 

36)  wartość początkowa - wartość początkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680); 

37)  wyłączna strefa ekonomiczna - obszar wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej 

Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169); 

38)  wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu ustawy - 

Prawo energetyczne; 
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39)  wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z 

odnawialnych źródeł energii lub wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach 

odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w wyłącznej strefie ekonomicznej; 

40)  zboża pełnowartościowe - ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe dla zbóż w 

zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia wymienionego w pkt 3, które 

podlegają zakupowi interwencyjnemu. 

 

Art. 119a. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego biorąc pod uwagę 

konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz 

energetyczne. 

<Art. 184f. 

Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. za drewno energetyczne 

uznaje się: 

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym 

dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym 

powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego; 

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, 

niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie; 

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone 

substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. 

 

Art. 184g. 

W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do drewna 

energetycznego w rozumieniu art. 184f nie stosuje się przepisów wydanych na 

podstawie art. 119a.> 


