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CELE U.O.Z.E.
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony
środowiska, między innymi w wyniku efektywnego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii

CELE
U.O.Z.E.

racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju
gospodarczego RP, wypełnienie zobowiązań wynikających z
zawartych umów międzynarodowych oraz podnoszenie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki RP

kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających
wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub
biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii
Folie 2

SYSTEM WSPARCIA OZE
NOWY SYSTEM WSPARCIA DLA OZE

System Aukcyjny
OZE

Instalacje OZE o
mocy
przyłączeniowej
nie większej niż 1
MW

Feed-in tariff

Instalacje OZE o
mocy
przyłączeniowej
większej niż 1 MW

Folie 3

Mikroinstalacje
(do 40 kW)

POJĘCIE MIKROINSTALACJI

MIKROINSTALACJA

• instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej
niż
40
kW,
przyłączona
do
sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW

Folie 4

POJĘCIE MAŁEJ INSTALACJI

MAŁA
INSTALACJA

• instalacja odnawialnego źródła energii o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW,
przyłączona do sieci elektroenergetycznej o
napięciu znamionowym niższym niż 110 kV
lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu
większej niż 120 kW i nie większej niż 600
kW

Folie 5

FEED IN TARIFF

FEED IN TARIFF – TARYFA
STAŁA

sprzedawca zobowiązany
pojęcie zastąpiło pojęcie
sprzedawcy z urzędu –
obowiązek zakupu energii od
mikroproducenta po stałej przez 15 lat – cenie, jednak
nie dłużej niż do 2035 roku
(art. 44 ust. 5 u.o.z.e.)
Folie 6

UTRZYMANIE SYSTEMU ZIELONYCH CERTYFIKATÓW
Zielone
certyfikaty
(świadectwa
pochodzenia) art. 44 u.o.z.e.

utrzymanie systemu zielonych certyfikatów dla
instalacji, w których energia została wyprodukowana
po praz pierwszy przed 31 grudnia 2015 r.,
następnie wprowadzenie systemu aukcyjnego
potwierdzają one ilość energii elektrycznej faktycznie
wytworzonej w konkretnym, odnawialnym źródle
energii
Przysługują one przez okres kolejnych 15 lat,
maksymalnie do dnia 31 grudnia 2035 r. ale okres ten
będzie liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy tej
energii (art. 44 ust. 5 u.o.z.e.)

Folie 7

WPROWADZENIE CENTRALNEGO SYSTEMU
AUKCYJNEGO
Aukcyjny
system
wsparcia (art.
73 i n. u.o.z.e.)

dla instalacji, w których energia elektryczna została
wyprodukowana po raz pierwszy po 1 stycznia 2016
r., a urządzenia (części składowe instalacji) będą
wyprodukowane nie później niż w ciągu 48 miesięcy
przed dniem wytworzenia

organizowane przez Prezesa URE, który będzie
minimum raz w roku wyłaniał przedsiębiorców, którzy
zaoferują produkcje odnawialnej energii po
najniższej cenie
na podstawie tzw. ceny referencyjnej tj. ceny
maksymalnej w złotych za 1MWh za jaką może w
danym roku być sprzedana przez wytwórców energia
OZE
Folie 8

SPOSOBY WSPARCIA PRZEZ GMINY INWESTYCJI OZE

Gmina jako:

podmiot posiadający odpowiednie
stymulujące rozwój OZE

środki

podmiot wspierający
inwestor działający samodzielnie lub w ramach
związku lub porozumienia międzygminnego
podmiot publiczny występujący obok partnera prywatnego
w ramach ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym
Folie 9

ŚRODKI BĘDĄCE WE WŁADANIU GMINY STYMUJĄCE
ROZWÓJ OZE
Gmina może wykorzystać przede wszystkim swój potencjał poprzez
stymulowanie zaangażowania mieszkańców, zaangażowanie
organizacyjne oraz kapitałowe poprzez:

gospodarkę
przestrzenną –
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego

infrastrukturę
przestrzenną –
droga

aktywację
społeczną –
promowanie
udziału
mieszkańców od
wstępnego etapu
inwestycyjnego

Folie 10

kampanie
informacyjne dla
inwestorów

ŚRODKI BĘDĄCE WE WŁADANIU GMINY STYMUJĄCE
ROZWÓJ OZE - KORZYŚCI GMINY
wpływy z podatków i opłat
inwestora, w tym z podatku od
nieruchomości, udział w podatku
dochodowego, udział w podatku
od towarów i usług (VAT)

ewentualna sprzedaż lub
dzierżawa nieruchomości;
wpływy związane z zleceniami
dla lokalnych przedsiębiorców
oraz powstaniem miejsc pracy
Folie 11

GMINA LUB SPÓŁKA GMINNA JAKO PODMIOT
WSPIERAJĄCY

Środki
gminne:

• specjalne dotacje przyznawane w ramach
pomocy publicznej art. 39 u.o.z.e. – w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki będą
opublikowane szczegóły dotyczące obliczania
tej pomocy;
• wspierane ze środków stanowiących dochód
budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
( art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska)

Folie 12

GMINA LUB SPÓŁKA GMINNA JAKO PODMIOT
WSPIERAJĄCY - KORZYŚCI

korzyści gminy mają
charakter bezpośredni inwestycja ma pozytywny
wpływ na majątek gminy
(udziały w spółce) lub
potencjalnie na budżet;

gdy generowane są
oszczędności istnieje
możliwość ich
przeznaczenia na inne
inwestycje lub programy
społeczne

Folie 13

GMINA JAKO INWESTOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB W
RAMACH ZWIĄZKU LUB POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO
 jako inwestor działający samodzielnie, jako gmina lub spółka gminna (nie tylko
spółki kapitałowej ( sp. z o.o. albo S.A.), ale również spółki osobowej: spółki
komandytowej lub spółki komandytowo – akcyjnej);
 w ramach związku lub porozumienia międzygminnego: tworzone przez
samorządy gminne zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym – współpraca pozwala na podział kosztów związanych z inwestycją;
 konieczność przewidzenia w budżecie środków przewidzianych na realizację
inwestycji, m.in. z administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat za korzystanie
ze środowiska; dotacji lub subwencji z budżetu państwa bądź innej formy
pomocy publicznej;
 w
Niemczech
popularna
forma
spółki
komandytowej,
w
której
komandytariuszami są mieszkańcy gminy, będącej inwestorem

Folie 14

PODMIOT PUBLICZNY WYSTĘPUJĄCY OBOK PARTNERA
PRYWATNEGO (INWESTYCJE PPP)
INWESTYCJE PARTERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO (PPP)

synergia łączenia doświadczeń i współdziałania ludzi organizacji będących
reprezentantami ze sfery publicznej i prywatnej;

w zakresie wyboru partnera prywatnego - podleganie przepisom ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Folie 15

PODMIOT PUBLICZNY WYSTĘPUJĄCY OBOK PARTNERA
PRYWATNEGO (INWESTYCJE PPP)
Forma:
• samorząd terytorialny pozostaje właścicielem aktywów, ale w
zależności od umowy – przekazuje je inwestorowi obarczonemu
ryzykiem inwestycyjnym
Korzyści:

• pożytki i środki kontraktowe przekazywane są inwestorowi na wiele
lat, co odciąża budżet samorządu od bieżącej kumulacji środków na
inwestycję; koszty finansowe są rekompensowane przez
oszczędności operacyjne i większą efektywność przedsiębiorcy
prywatnego
Folie 16

PROGNOZA GLOBALNEGO WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ
ENERGII

Folie 18

Dziękuję Państwu za uwagę !
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