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Pan Marek ZIÓŁKOWSKI 
Senator RP 
Przewodniczący  
Komisji Gospodarki Narodowej 

 

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2015 roku ustawy o 
odnawialnych źródłach energii, chcielibyśmy zwrócić uwagę na barierę blokującą  rozwój 
odnawialnych źródeł energii w Polsce: dotyczy ona możliwości przyłączania takich źródeł 
do sieci.  

Popieramy propozycje rządowego zapisu zmian dotyczących uregulowania sytuacji 
związanych z dostępnością źródeł odnawialnych do sieci w postaci art. 188 i 189. 
Jednakże naszym zdaniem uchwalone w tym zakresie artykuły nie rozwiązują w pełni 
problemu blokowania dostępu do sieci inwestorom, którzy posiadają możliwości i środki 
niezbędne do realizacji inwestycji. 

W dalszym ciągu możliwe będzie blokowanie przez kolejne lata możliwości 
przyłączeniowych przez tych inwestorów, którzy w istocie nie mają możliwości ani 
zamiaru dokończenia inwestycji, jak również umożliwi kontynuowanie procederu tzw. 
sprzedaży warunków bądź umów przyłączeniowych po wygórowanych cenach. 

Taka sytuacja zwiększa koszty inwestycyjne odnawialnych źródeł energii, co wpływa na 
konieczność większego ich wspierania i staje się skrajnie niekorzystne dla interesów 
Państwa, inwestorów i operatorów sieci, zwłaszcza w świetle ostatnich ustaleń Rady 
Europejskiej ws. pakietu klimatycznego na 2030 rok.  

Naszym zdaniem dodanie do art. 189, zapisu, że umowy niezrealizowane przez 48 
miesięcy od daty ich podpisania i nie posiadające prawomocnego pozwolenia na budowę  
otrzymują 12-sto miesięczny termin na przedstawienie pozwolenia na budowę w 
przeciwnym wypadku takie umowy oraz warunki przyłączeniowe powinny tracić ważność 
z mocy prawa.  Zapis taki jest niezwykle istotny z punktu widzenia zarówno inwestorów, 
operatorów sieci, jak i szeroko pojętego interesu publicznego, ponieważ spowoduje 
obniżenie kosztów niezbędnego wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii.  

Brak takiej modyfikacji spowoduje, że ustawa ograniczy dostępność mocy 
przyłączeniowych przez kolejne 48 miesięcy bez jakiejkolwiek gwarancji, że projekty 
zostaną ukończone a zdolności przyłączeniowe wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 
co może spowodować, że ustawa w praktyce nie będzie funkcjonowała. 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszych uwag i dodanie ich do art. 189 ustawy. 

W załączeniu przesyłamy treść proponowanego zapisu. 

 

Z poważaniem, 

    

Włodzimierz Ehrenhalt 

 Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej 

 

 

 



 
Załączniki: 1 

POPRAWKA 
do ustawy o odnawialnych źródłach energii 

W ustawie o odnawialnych źródłach energii w art. 189 dodaje się zapisy w brzmieniu: 

  

Ust. 3. Umowy o przyłączenie do sieci, o których mowa w art. 7 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 
177, zawarte w oparciu o warunki przyłączenia wydane po raz pierwszy wcześniej niż 48 
miesięcy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie których nie zrealizowano 
przyłączenia do sieci do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają w terminie 12-stu 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że przed upływem tego terminu 
podmiot ubiegający się o przyłączenie przedłoży właściwemu operatorowi systemu 
elektroenergetycznego ważną, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę źródła, o którym 
mowa w tej umowie. 

Ust. 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 189 ust. 3, podmiot ubiegający się o przyłączenie 
przedłoży decyzję o pozwoleniu na budowę, której zakres obejmuje jedynie część instalacji, 
wchodzących w skład odnawialnego źródła energii, umowa o przyłączenie wygasa w pozostałym 
zakresie. Przyłączenie kolejnych instalacji wymaga ponownego złożenia wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia oraz weryfikacji, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 
przyłączenia do sieci i dostarczania energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Minister Jerzy Witold Pietrewicz 

Pan Poseł Andrzej Czerwiński 

Pan Dyrektor Janusz Pilitowski 

 


