Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
na 14. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań w sprawie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Z dniem 1 stycznia bieżącego roku miały wejść w życie nowe mechanizmy wspierające wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł. Tym samym od początku roku powinien był zacząć obowiązywać system
taryf gwarantowanych dla przydomowych mikroelektrowni o mocy do 10 kW. Ministerstwo Energii zapowiedziało, że w ustawie o OZE nastąpią „rewolucyjne zmiany” – rozumiemy przez to przepisy dedykowane
prosumentom – a mianowicie zniesienie taryf gwarantowanych dla osób fizycznych.
Na początku 2015 r. do ustawy o OZE została zaproponowana poprawka, na mocy której zostały zbudowane podwaliny energetyki obywatelskiej, powstał system wsparcia mikrotwórców w postaci taryf gwarantowanych. Niestety, na kilka dni przed wejściem ustawy w życie odroczono wprowadzenie mechanizmów
pomocowych.
Rozwój energetyki obywatelskiej wiąże się z szeregiem korzyści społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz technologicznych. Systemy dotacyjne OZE funkcjonujące w naszym kraju są często zbiurokratyzowane i nieefektywne. W związku z tym poprawka prosumencka stanowi rozsądny i solidny fundament
budowy obywatelskiego modelu energetycznego. Przepisy składające się na poprawkę prosumencką wymagałyby jedynie stosownych korekt legislacyjnych. Zmiany te powinny doprecyzować zasady funkcjonowania
systemu wsparcia w taki sposób, aby stał się on pewny, obejmował wszystkich potencjalnych uczestników
rynku i był zoptymalizowany pod względem ekonomicznym.
Dostęp do taryf gwarantowanych powinny mieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
oraz przedsiębiorcy. Prawo do skorzystania z dostępnych mechanizmów wsparcia powinny uzyskać te podmioty, które w myśl obowiązujących przepisów zasadniczo nie prowadzą lub nie mogą prowadzić działalności z zakresu wytwarzania energii, w tym samorządy lokalne.
Wiele osób zainwestowało w OZE z myślą o wprowadzeniu w życie przepisów z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Niestety, nie zostały one wdrożone. Nasz kraj nie powinien blokować rozwoju energetyki obywatelskiej.
W związku z przedstawionymi tu kwestiami proszę o podjęcie odpowiednich prac służących wprowadzeniu działań mających na celu rozwój OZE w naszym kraju. Są to działania ważne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

